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HLEDÁME NOVÉHO ČLENA 
DO NAŠEHO TÝMU
POZICE: OPERÁTOR VÝROBY
Výrobní společnost se sídlem v Horních Počernicích 
hledá pracovníky do výroby na hlavní pracovní poměr, 
na dobu neurčitou: OPERÁTOR STROJŮ

Co bude Vaší hlavní náplní práce:
   obsluha strojů - řazení karet (platebních aj.) do strojů, nastavení strojů
  příprava materiálů pro jednotlivé produkty: nosiče, obálky, letáky atd.
  kontrola údajů na kartách (kontrola správnosti, duplicity,  
požadavky klienta)

  dodržování standardů bezpečnosti a diskrétnosti

Požadujeme:
   praxe ve výrobě nebo chuť učit  

se novému oboru
  týmový duch
   dochvilnost, přesnost, samostatnost,  

zodpovědnost
  trestní bezúhonnost

Nabízíme:
  práce na dobu neurčitou s možným nástupem ihned
 mladý a příjemný kolektiv a práce v zajímavém odvětví
 čistý provoz jednosměnný provoz
 činnosti zařazené do kategorie 1-> nejsou rizikové
  zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravné,  
příspěvek na sport/kulturu/volný čas)

 dovolená v délce 5 tý

 Posílejte prosím své strukturované životopisy
na emailovou adresu petra.hlavackova@idemia.com
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Váš starosta 
Mgr. Radek Vondra

Šéfredaktorka:
Petra Trnková
e–mail: Petra.Trnkova@praha14.cz
 Plošná inzerce:
 Zuzana Tomaschková, 605 405 799, 
tomaschkova@regvyd.cz, 
Vít Vrbický, 603 786 170,  
vrbicky@regvyd.cz 
Řádková inzerce: 
Růžena Hrdá, 733 720 744,  
radkova.inzerce@regvyd.cz

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU  
VE SVÉ SCHRÁNCE?  
Kontaktujte nás na e–mail vydavatele: 
distribuce.14@regvyd.cz, poštovní 
adresa pražské pobočky vydavatele 
je: Profi–tisk group, s.r.o.,  
K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk 
územně samosprávného celku • Časopis 
není periodikem žádného politického 
subjektu • Za obsah článků odpovídají 
autoři • Pro MČ Praha 14 vydává  
Profi–tisk group, s.r.o., Kyselovská 125,  
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 
26868954 • Náklad: 22 500 výtisků 
• Periodicita: měsíční • Distribuce: 
Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma 
v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, 
Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR 
E 23296 • Redakční rada: předseda: 
Mgr. Radek Vondra, členové: Josef 
Kutmon, Bc. Michal Prager, MBA, 
Ing. Tomáš Novotný, Soňa Tománková, 
Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční 
radě bylo nabídnuto zástupcům 
všech politických stran zastoupených 
v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce 
si vyhrazuje právo zkracovat došlé 
příspěvky • Nevyžádané příspěvky 
se nevracejí • Neoznačené fotografie 
jsou dílem redakce. Dodané písemné 
materiály označujeme jménem autora, 
nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení 
označujeme zkratkou (pr). 
Foto na titulní straně: Kristýna Bílková
(na snímku polytechnická zahrada  
MŠ Chvaletická)

pandemie covid-19 je na ústupu a my se pomalu 
vracíme k normálnímu životu. Snad tento trend 
vydrží, všichni už si zasloužíme trochu toho 
klidu a relaxace. O to spíš, že období prázdnin 
a dovolených je skoro za dveřmi. Dětem končí 
velmi zvláštní školní rok. Většinou ho trávily při 
distanční výuce, spolužáky moc neviděly. Dou-
fám, že si těch pár týdnů, kdy se situace obrátila 
a ony se opět mohly vrátit do školních lavic, ná-
ležitě užijí. A že se nebudou příliš trápit aktuál-
ním poměrně chladným počasím. Horkých dnů 

si nakonec jistě užijeme víc než dost.
Na děti a na nejrůznější aktivity, které pro ně městská část dělá, cílí i hlavní 
téma červnového vydání Čtrnáctky. Dočíst se v něm můžete například o re-
alizované nebo chystané modernizaci školských zařízení či o připravovaném 
otevření nového bikeparku na Jahodnici. Toto na pražské poměry unikátní 
sportoviště chceme lidem zpřístupnit během června, oficiální otevření s do-
provodnou zábavnou akcí pro veřejnost plánujeme na začátek září.
Pro ty, kdo se zajímají o své okolí, spouštíme již třetí ročník participativního 
rozpočtu Čtrnáctka podle vás. Na následujících stránkách přinášíme podrob-
ná pravidla. Na podávání vlastních projektů zaměřených na rozvoj Prahy 14 
mají občané čas do poloviny letošního září. Realizovatelné návrhy městská 
část následně pošle do veřejného online hlasování. Vítězné projekty, na je-
jichž realizaci radnice i tentokrát vyčlenila 5 milionů korun, budou hotové nej-
později na konci roku 2023.
Diskutovaným tématem posledních týdnů je rekonstrukce mostu v  uli-
ci Za Černým mostem. Tato akce Technické správy komunikací hl. m. Pra-
hy (TSK) bude následujících pět měsíců zásadně ovlivňovat dopravní spo-
jení na Hutě. Zatímco pěší mohou využívat provizorní lávku vedoucí podél 
mostu, řidiči mají situaci složitější. Objízdná trasa vede přes Vysočanskou 
radiálu, ulici Kbelská či Pražský okruh. Ve velmi omezeném rozsahu, respek-
tive v pozdně večerních a nočních hodinách, je možné využít podjezd v ulici 
K Viaduktu. Přes den toto nelze kvůli zajištění bezpečnosti pěších a místních 
obyvatel – lokalita není na velkou dopravní zátěž připravena. Situaci denně 
sleduji a uvědomuji si, co toto dopravní omezení znamená pro každodenní 
život lidí z Hutí. Rekonstrukce mostu, který byl v havarijním stavu, však byla 
potřebná a jiné dopravní řešení bohužel neexistuje. Bezpečnost lidí je pro mě 
na prvním místě a rizika spojená s vysokou dopravní zátěží v obytných zónách 
jsou nepřijatelná. Podobná rekonstrukce probíhá jednou za desítky let. Pro-
sím pomozte nám tuto mimořádnou situaci zvládnout!
Na rozvoj území Kyje – Hutě cílí i nová urbanistická studie, kterou ve spolu-
práci s městskou částí připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Během 
června se v souvislosti s jejím představením a sběrem připomínek od obyvatel 
uskuteční informačně setkávací kampaň. V jejím rámci budete moci navštívit 
připravený informační kontejner, informační stan nebo se zúčastnit komen-
tovaných procházek. Na druhou polovinu června chystáme rovněž veřejné 
projednání k představení studie na výstavbu mateřské školy na Hutích.
Přeji Vám krásný, pokud možno slunečný červen.

VÁŽENÍ  

 PŘÁTELÉ,
ed
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Praha 14 
pro děti a mládež

REDAKCE, PETRA TRNKOVÁ

PRAHA 14 KAŽDOROČNĚ INVESTUJE MILIONY KORUN DO ROZVOJE HŘIŠŤ, 
SPORTOVIŠŤ, ŠKOLSKÝCH BUDOV I VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI. PENÍZE 

NA INVESTICE CÍLÍCÍ DO TÉTO OBLASTI PLYNOU NEJEN Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ 
ČÁSTI A Z RŮZNÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ, ALE I Z PARTICIPATIVNÍHO 

ROZPOČTU, O JEHOŽ VYUŽITÍ ROZHODUJÍ PŘÍMO MÍSTNÍ OBYVATELÉ.

Svého druhu unikátní pražské sportovi-
ště radnice momentálně buduje za areá-
lem TJ Kyje na Jahodnici. Na ploše o ně-
kolika stovkách metrů čtverečních, kde 
historicky končily navážky z  výstavby 
blízkých bytových domů a  kterou do-
nedávna ještě „zdobily“ pouze náletové 
dřeviny, roste nový park nejen pro bike-
ry. „S výstavbou jsme začali loni, aktuál-
ně sportoviště dokončujeme. Pokud vše 
půjde dobře, v červnu jej zpřístupníme 
veřejnosti. Oficiální otevření s  dopro-
vodnou zábavnou akcí a ukázkami nej-
různějších triků, které lze na  místních 
překážkách dělat, plánujeme na  začá-
tek září,“ uvedla místostarostka Prahy 
14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce 
mimo jiné spadá i životní prostředí a bu-
dování herních či sportovních ploch.
Park nabídne hliněné a  jílové překáž-
ky pro pumptrack s  jízdním povrchem 
z mletého vápence, a to v různých úrov-
ních složitosti. Na své si zde přijdou jak 
zkušení jezdci, tak začátečníci i  děti. 
„Pumptrack je posledním dobou vel-

mi oblíbeným sportovištěm. Vzhledem 
ke konceptu od nejjednoduššího okru-
hu přes překážky zaměřené na  udrže-
ní rovnováhy až po  cílovou jump lajnu 
vše zapadá do  sebe,“ upozornil Michal 
Maroši, který je nejen známým českým 
bikerem, ale také se na výstavbě jahod-
nického parku osobně podílí.
Další součástí revitalizované plochy je 
dětské hřiště, zázemí pro občerstvení 
a sociální zařízení, dvě platformy s vyhlíd-
kami na dráhu či mlatové cesty, které mo-
hou lidé využívat k procházkám. „Samo-
zřejmostí je také doplňkový mobiliář, jako 
jsou například lavičky či odpadkové koše. 
Vstup do  areálu bude zdarma,“ dodala 
místostarostka Kolmanová.
Nedílnou součástí projektu je rovněž 
úprava zeleně – tak, aby odpovídala nové-
mu způsobu využití území. Kromě několi-
ka druhů trávníků bude v parku vysázeno 
840 keřů a více než stovka různých druhů 
stromů. Počítá se také s asi 700 kusy trva-
lek a bezmála 1800 kusy cibulovin. „Zele-
ně jsme zde naplánovali opravdu hodně. 
Chtěli jsme, aby byl park hezký a  dělal 
radost nejen při sportování. Samozřejmě 

nebude vše vidět hned po otevření – ze-
leň se musí uchytit, dorůst, některé druhy 
rostlin se navíc budou osazovat později 
s  ohledem na  jejich vegetační potřeby,“ 
uzavřela místostarostka Kolmanová. 
Předpokládané náklady na výstavbu bike-
parku dosáhnou k 28 milionům korun, při-
čemž prakticky celou tuto částku pokryje 
dotace od Magistrátu hl. m. Prahy.

HŘIŠTĚ ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ
Co se rozvoje hřišť a  sportovišť týká, 
další významný počin letošního roku 
představuje rekonstrukce hřiště při 
ZŠ Hloubětínská. Práce městská část 
dokončila v  dubnu. V  areálu jsou dvě 
sportovní plochy – jedno víceúčelové 
hřiště, nyní s novým povrchem, kde lze 
hrát například fotbal či basketbal, dru-
hé, rovněž rekonstruované, nabízí plo-
chy pro skok daleký či kuželník, dále 
grafické prvky například pro člunkový 
běh, kruhový trénink a  další pohybové 
aktivity. Náklady na  rekonstrukci hřišť 
se vyšplhaly k částce 2,7 milionu korun, 
přičemž více než 600 tisíc korun pokryla 
magistrátní dotace.

Unikátní bikepark vzniká na Jahodnici Foto: Kristýna Bílková

MGR. IRENA KOLMANOVÁ,  
MÍSTOSTAROSTKA 

Máte dotazy či 
podněty týkající se 
investic, životního 
prostředí, komunikace 
s veřejností nebo tře-
ba veřejných projed-
nání a lokálních fór? 

Napište nám přes kontaktní formulář 
na hlavní straně webu městské části 
www.praha14.cz nebo se obraťte 
přímo na místostarostku Mgr. Irenu 
Kolmanovou, která má výše uvedené 
oblasti v gesci. 
Psát můžete na e-mail:  
Irena.Kolmanova@praha14.cz.
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Vedle výše uvedených herních a  spor-
tovních ploch Praha 14 v uplynulých le-
tech vybudovala například workoutová 
hřiště na Černém Mostě a na Jahodnici, 
nový skatepark a  fitpark u  volnočaso-
vého centra Plechárna nebo jahodnický 
parkour, který vznikl jako jeden z  pro-
jektů participativního rozpočtu. 

VE ŠKOLÁCH TO ŽIJE  
NEJEN POD STŘECHOU
Městská část každoročně věnuje nemalé 
částky také do oprav a rozvoje školních 
budov. Většina stavebních prací se pak 
přirozeně odehrává během prázdnin, 
kdy jsou školy prázdné. V letošním roce 
je v  plánu změna kuchyně na  výdejnu 
v ZŠ Šimanovská, rekonstrukce gastro-
zařízení a výstavba nových kmenových 
tříd ZŠ Vybíralova, rekonstrukce gast-
rozařízení a  změna využití školnického 
bytu pro potřeby školky v MŠ Generála 
Janouška a  vybudování herních prvků 
na zahradě MŠ Šestajovická. 
Kromě každoročních prázdninových 
rekonstrukcí se radnici daří realizovat 
i  větší projekty, které přispívají nejen 
k veselejšímu a funkčnějšímu prostředí 
pro školáky, ale také k ekologičtějšímu 
provozu školních budov. Příkladem jsou 
energetické renovace (rekuperace), 
které se podílejí na ochlazování budov 
v letním období a ohřívání v zimě, sni-
žují nároky na dodané energie a záro-
veň zvyšují kvalitu vzduchu ve třídách. 
Na řadě škol v Praze 14 jsou energetic-
ké renovace hotové, na dalších se při-
pravují. 
„Na jaře jsme dokončili odborné učeb-
ny na  několika základních školách 
a  ještě letos budeme pokračovat další 
etapou. V ZŠ Hloubětínská, Vybíralova 
a Chvaletická vzniknou nové chemické 
dílny a  laboratoře, v Hloubětínské při-
bude také keramická dílna, ve Vybíralo-
vě učebna fyziky a v Chvaletické cvičná 

kuchyňka a  biologická laboratoř,“ říká 
místostarostka Prahy 14 PhDr.  Zuzana 
Jelenová, která má v gesci nejen škol-
ství, ale také získávání dotací z evrop-
ských fondů. 
Právě z dotačních titulů Evropské unie 
se městské části daří získávat význam-
nou část prostředků na velké investice 
do rozvoje škol. „Největším projektem, 
který máme aktuálně před sebou, je vy-
budování zelených střech na základních 
školách Generála Janouška a Bratří Ven-
clíků,“ popisuje místostarostka Jelenová. 
Vybudování zelené střechy je nákladná 
záležitost, v případě ZŠ Bratří Venclíků 
se jedná o  částku přesahující 34 milio-
nů, na  ZŠ Generála Janouška bezmála  
26 milionů korun. „Mám radost, že val-
nou většinu nákladů, konkrétně 85 pro-
cent, čerpáme z  operačního programu 
EU Životní prostředí. Můžeme tak našim 
dvěma sídlištním školám dopřát nejen 
modernější vzhled, ale také ekologič-
tější fungování,“ doplnila místostarostka 
Jelenová. Aktuálně probíhá vyhodno-
cení nabídek, ze kterých vzejde vítězný 
dodavatel. Práce by měly být zahájeny 
začátkem prázdnin, hotovo by pak mělo 
být koncem jara příštího roku. 

CO VŠECHNO UMÍ ZELENÁ 
STŘECHA? 

Zelené střechy mají schopnost zadržovat 
srážkovou vodu, čímž se současně ome-
zuje a zpomaluje odtok do kanalizace. Tím 
se nejen významně sníží poplatky odvá-
děné za odpadní vody, ale také nedochází 
k  přetížení kanalizačního systému. Část 
vody se ze střechy odpaří zpět do atmo-
sféry, což napomáhá udržet přirozený ko-
loběh vody tam, kde byl lidskou činností 
narušen. Zelené střechy vyrovnávají roz-
díly extrémních teplot, snižují prašnost 
a zvyšují vlhkost vzduchu. Za teplých let-
ních dnů substrát teplo zadržuje a  rost-
liny na  něm prostředí ochlazují, v  noci 
a v zimním období naopak teplo produ-
kují. Další výhodou pak je velmi snadná 
údržba. A zelenými střechami na ZŠ Bratří 
Venclíků a Generála Janouška to nekončí, 
v současné době připravuje MČ další pro-
jekty na zelené střechy u základních škol 
Chvaletická a Vybíralova, u kterých pro-
bíhá finalizace podkladů potřebných pro 
podání žádosti o podporu. Z nového hřiště se těší žáci ZŠ Hloubětínská Foto: Kristýna Bílková

V areálu bikeparku vzniká i dětské hřiště Foto: Kristýna Bílková

„Zelené plochy ve výškách mají 
zvláštní kouzlo. Ale není to 

jen estetická hodnota, kterou 
zeleň přináší, hlavní předností 

je funkčnost,“ vysvětluje 
místostarostka PhDr. Zuzana 
Jelenová, do jejíž gesce spadá 

školství a evropské dotace. 
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Ing. Jan Liška, STAN
V předešlých letech byly zrealizovány velké investice do zateplení obálek našich škol a do staveb vzduchotech-
niky včetně rekuperačních jednotek. Tyto projekty považuji za potřebné a podařené.
Nicméně je důležité věnovat pozornost i investicím do vnitřních prostor škol. Vítám proto aktivitu paní mís-
tostarostky Jelenové, kterou je budování nových odborných učeben s odpovídajícím vybavením. Toto jsou 
velmi zdařilé projekty, které naše školy přibližují standardům počátku 21. století. 

MČ KAŽDOROČNĚ INVESTUJE NEMALÉ PROSTŘEDKY DO ROZVOJE 
ŠKOL A ŠKOLSKÝCH BUDOV. KTERÉ TAKTO ZAMĚŘENÉ PROJEKTY 
Z POSLEDNÍCH LET POVAŽUJETE ZA NEJZDAŘILEJŠÍ A PROČ?

V Praze 14 nuda v létě nehrozí
Přinášíme tipy na  prázdninové aktivity 
pořádané místními organizacemi. Infor-
mace o  přesných termínech, volných 
místech a  ceně najdete na  uvedených 
webových stránkách, plánované akce 
jsou závislé na epidemiologické situaci. 

LETNÍ VOLNOČASOVÝ KLUB  
V KC KARDAŠOVSKÁ
Letní volnočasový klub je pětidenní po-
byt dětí se zajímavým tvořivým, spor-
tovním a hudebním programem. Děti zde 
tráví volný čas přes den, na noc se vždy 

vrací domů. Klub pro-
bíhá v  čase letních 

prázdnin, a  to ve  2 
termínech, každý 
z  nich je určený 
jiné věkové kate-

gorii dětí. Hlavním 
cílem klubu a  jeho 

aktivit je zábavnou for-
mou podporovat zdravý vý-

voj dětí, životní styl a smysluplné trávení 
volného času. Letní volnočasové kluby 
vedou koordinátorky centra.
www.kckardasovska.cz
KC Kardašovská
 
JAHODOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Na  jahodových táborech budou letos 
děti putovat s  cizokrajnými, ale i  zná-
mými zvířaty a  podívají se do  Afriky 

i na severní pól. Nebo se naučí kouzlit 
v čarodějnické škole, zahrají si na indi-
ány nebo se vrátí v čase a zažijí cestu 
do  pravěku. Jahoda nabízí příměst-
ské  tábory pro různě staré děti od  tří 
do  dvanácti let. Příměstské tábory 
se konají vždy od  pondělí do  pátku 
od 8:30 do 16:30. 
www.jahoda.cz
Jahoda, z.ú.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB  
PACIFIC A CENTRUM DENNÍCH 
SLUŽEB MOTÝLEK
Pacific má otevřeno i  o  prázdninách, 
od úterý do čtvrtka. V úterý  
9:00–12:00 probíhají indi-
viduální konzultace, klub je 
otevřen 14:00–18:00, stejný 
program klub nabízí i ve čtvr-
tek. Ve  středu pak pořádá 
celodenní výpravu za kultu-
rou, sportem nebo přírodou. 
Klub funguje zdarma. 
Speciální  prázdninový pro-
voz nabízí každoročně svým 
dětským a  dospívajícím klientům se 
zdravotním postižením i centrum den-
ních služeb KC Motýlek. Klienti mohou 
prožít několik prázdninových týdnů 
podobně jako jejich vrstevníci s pest-
rým a  zábavným programem, který je 
podobný tomu, jenž bývá na běžných 
příměstských táborech.
www.motylek.org
KC Motýlek

AUTOBUS JEDE NA VÝLET
I v roce 2021 hodlá nízkoprahový klub 
Autobus a  jeho zkušení pracovníci 
podniknout s  dětmi pětidenní výjezd 
do Zdic, a to od 2. do 6. srpna. Zúčast-
nit se můžou děti a  dospívající od  9 
do 26 let z Prahy 14, 20, 21, Klánovic 
nebo Běchovic. V  plánu jsou výlety, 

koupání v bazénu, táborák, sportovní 
aktivity, hlavolamy, chata s obří zahra-
dou a spousta her za každého počasí. 
www.neposeda.org
Neposeda, o.p.s.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
V KLUBÍČKU
Vybrat si můžete podle stáří 
a  zájmů vašich dětí mezi 
Pohádkovou angličti-
nou, Letní školičkou či 
příměstským táborem 
se skřítkem Putov-
níčkem. Programy se 
konají ve třech termí-
nech, vždy od  pon-
dělí do pátku. 
www.mcklubic-
ko.cz
Mateřské centrum 
Klubíčko

NAK NAK CAMP
Rodinné centrum Tučňák Nak Nak má 
otevřeno i  přes prázdniny. Hlásit se 
mohou děti od  3 do  12 let, rozděle-
né budou podle věku do  dvou skupin 
po  deseti. Každý týden bude věnován 
konkrétnímu tématu, na  své si přijdou 
nejen malí vědátoři (dinosauři a archeo-
logie, vesmír), ale také umělci (malování, 
divadlo, hudba a tanec, kinematografie).
www.naknak.cz
Rodinné centrum Tučňák Nak Nak
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NA DVEŘE PŘI KOUPI SETU 
+ KLIKA ZDARMA.*

SLEVA
-50 %

Po - Pá 8 - 18h, So 9 - 13 h

3D návrh
ZDARMA

Technické
poradenství

Doprava
zboží

100 % 
servis

*Platí na vybrané sety do 30. 6. 2021.

dpk.woodcote.czKolbenova 29, 198 00 Praha 9 Hloubětín
+420 720 982 485 hloubetin.dpk@woodcote.cz
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U NÁS JSOU VŠECHNY 
ZADARMO!

SLUNEČNÍ POLARIZAČNÍ 
BRÝLE OD 690 Kč

Běluňská 2913/11, Praha 9, Horní Počernice, tel.: 777 700 278
E-mail.: hpocernice@doctoroptic.cz

www.doctoroptic.cz

ZDAJÍ SE VÁM OBRUBY DRAHÉ?

Obruby zdarma při zhotovení kompletních brýlí.

  OutletOpticCZ     outlet.optic 

• MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA A BEZ ČEKÁNÍ
• DROBNÉ OPRAVY ZDARMA 

• ČIŠTĚNÍ BRÝLÍ ZDARMA
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Setkání ke studii  
na výstavbu  
MŠ na Hutích
Zajímají vás aktuality k připravo-
vané výstavbě MŠ Pastelka v ulici 
Sicherova? Městská část Praha 14 
k záměru připravila studii, s níž se 
nyní můžete seznámit. Veřejné 
setkání se uskuteční v neděli  
20. června 2021 od 16 hodin v ulici 
Budovatelská (u zastávky MHD 
Sicherova – směr Satalice). Těšíme 
se na vás a na vaše podněty!

red

Jak se vám žije  
v Praze 14? Vyjádřete 
se v mapě
Jak se vám žije, pracuje a tráví vol-
ný čas v Praze 14? Nejen na tyto 
otázky můžete až do konce září 
odpovídat prostřednictvím Poci-
tové mapy Zdravá Praha 2021 – 
celopražské kampaně, jejímž cílem 
je zjistit, kde má město rezervy 
a na co je třeba se zaměřit v jeho 
udržitelném rozvoji. Do kampaně 
se postupně zapojila řada měst-
ských částí včetně Prahy 14. Vznik-
la v rámci programu Zdravé město 
Praha, ve spolupráci s Národní sítí 
Zdravých měst ČR a Univerzitou 
Palackého Olomouc. „Pocitová 
mapa je moderní online nástroj pro 
zjišťování názorů obyvatel. Tato 
se skládá z osmi otázek, jejichž 
pomocí se zjišťuje například, jak 
bezpečně se v místě lidé cítí, kde 
jim chybí zeleň či jak zde tráví 
volný čas,“ nastínila místostarostka 
Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, 
do jejíž gesce spadá místní Agenda 
21, mezinárodní program zaměřený 
mimo jiné i na podporu participace 
obyvatel na veřejném dění.  
Mapa je přístupná na webu  
www.pocitovemapy.cz/praha/, 
a to jak z počítače, tak i z tabletu 
a mobilu. O výstupech budeme 
informovat. Vyjádřením svého ná-
zoru pomáháte měnit nejen svou 
městskou část, ale i celou Prahu. 
Děkujeme! red

Praha 14 uspěla s projekty 
na úpravy křižovatek
Tak jako v  každé jiné městské části, 
i v Praze 14 jsou místa, kde to z hlediska 
silničního provozu není zrovna bezpeč-
né. Hlavní město Praha prostřednic-
tvím svého projektu BESIP tato místa 
„vychytává“ a  postupně je upravuje. 
„Funguje to tak, že městské části Ma-
gistrátu hl. m. Prahy poskytnou infor-
mace, respektive studie a  další pod-
klady k  nebezpečným místům. Město 
pak v  rámci projektu BESIP jednotlivé 
žádosti o  nápravu vyhodnotí  podle 
objektivních kritérií a  určí, co se před-
nostně realizuje. Aby byla městská část 
v  tomto ‚souboji‘ o  prioritu úspěšná, 
musí si dát na  podkladech záležet. To 
my děláme a  vyplatilo se to. V  letoš-
ním vyhodnocení byly vybrány dvě kři-

žovatky na  území Praha 14,“ vysvětlil 
místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, 
do  jehož gesce spadá doprava v měst-
ské části. Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy dostala od hlavního města 
za úkol připravit projektovou dokumen-
taci k  výstavbě okružní křižovatky ulic 
Nedokončená a  Objízdná a  k  úpravě 
křižovatky ulic Vaňkova a  Čertouská. 
„Požadavek na úpravu druhé zmiňované 
křižovatky vychází i  z  dopravní studie 
ZŠ Hloubětínská, respektive z  projek-
tu Bezpečně do  škol. Cílem je zklidnit 
v  místě dopravu a  zvýšit bezpečnost 
pěších, kteří nyní křižovatkou prochá-
zejí víceméně nekoordinovaně,“ dodal 
místostarosta Hukal.

red

Na Doubravku vede  
nová zpevněná cesta

Dobrá zpráva pro všechny, kdo rádi vyrá-
žejí na procházky k rozhledně Doubrav-
ka. Městská část dokončila úpravu trasy 
vedoucí z Kyjí. „Z Doubravky se stal cíl 
mnoha každodenních vycházek i  del-
ších výletů. Také proto bylo důležité 
dát do  pořádku jednu z  nejfrekvento-
vanějších tras, které k rozhledně vedou. 
Původní historická cesta byla zarostlá 
náletovými dřevinami, a lidé tak při vý-

stupu nahoru chodili okolo po soukro-
mých pozemcích. Nově mají k dispozici 
cca 300 metrů zpevněné cesty z  jem-
ného štěrku,“ uvedl místostarosta Prahy 
14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spadá 
doprava v městské části. Náklady na vý-
stavbu zmiňovaného úseku činily cca  
1 milion korun. Městská část na  jejich 
pokrytí získala dotaci od Magistrátu hl. 
m. Prahy. red

Místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal na nové cestě na rozhlednu Doubravka  Foto: Kristýna Bílková
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Testovací místo na Rajské zahradě zahájilo provoz
Praha 14 má nové testovací místo 
na  covid-19. Mobilní stanoviště se 
zdravotníky je zájemcům k  dispozici 
od  začátku června, a  to na  dlážděné 
ploše mezi ulicí Chlumecká a  stanicí 
metra Rajská zahrada (viz plánek). 

„Jsme velice rádi, že se nám podaři-
lo dohodnout rozšíření této služby. 
S  ohledem na  stávající pravidla souvi-
sející s rozvolňováním je snadný přístup 
k odbornému testování pro většinu lidí 
nezbytný. Na stanovišti jsou prováděny 
jak antigenní testy, tak odběry pro vy-
šetření metodou PCR,“ uvedl starosta 
Prahy 14 Mgr. Radek Vondra. Testovací 
místo je určené pěším i  lidem jedoucím 
vozem – nabízí možnost testování for-
mou drive-thru. 
Antigenní testy jsou hrazeny ze zdra-
votního pojištění, zájemci je aktuálně 
mohou absolvovat zdarma jednou za tři 
dny (pokud covid-19 neprodělali v před-
chozích 180 dnech, případně se na  ně 
nevztahují jiné výjimky stanovené Mini-
sterstvem zdravotnictví ČR). PCR testy 

jsou hrazeny pojišťovnou pouze v přípa-
dě, že oprávněný lékař nebo pracovník 
hygienické stanice dané osobě vystaví 
žádanku. V  opačném případě je na  zá-
jemce pohlíženo jako na  samoplátce 
– musí za provedení testu zaplatit. Za-
tímco PCR testy jsou určené primárně 
lidem, kteří mají příznaky, případně měli 
rizikový kontakt s  nakaženou osobou, 
antigenní slouží jako preventivní, jsou 
pro osoby bez příznaků. Přehled testo-
vacích míst je dostupný na www.testo-
vani.uzis.cz. Vedle stanoviště na Rajské 
zahradě mají občané Prahy 14 nejbližší 
odběrová místa na Černém Mostě (AG 
Covid Point – OC Černý Most – www.
covidpass.cz; AKESO holding – OM 

Chlumecká – www.antigenni-testy-co-
vid.cz).
Pro lidi, kteří mají zájem o  registraci 
na  testování na  Rajské zahradě, je při-
pravený rezervační systém na stránkách 
www.covidrajskazahrada.cz. Kdo bude 
chtít, může pro registraci využít i  web 
společnosti VIDIA-DIAGNOSTIKA, jež 
odběry provádí - www.vidia-diagnosti-
ka.cz. V případě větších skupin je možné 
telefonicky (722  975  763, 602  171  574 
nebo 727 801 920) sjednat výjezd mo-
bilního týmu, který testování zajistí 
na smluveném místě.
VIDIA-DIAGNOSTIKA je tradičním 
partnerem městské části v péči o zdra-
ví – každoročně se například podílí 
na Dnu zdraví Prahy 14. Jedná se o vy-
soce specializovanou laboratoř v  ob-
lasti virologie, která své služby posky-
tuje déle než 25 let. Vedle stanoviště 
na  Rajské zahradě provozuje statimo-
vou laboratoř a odběrové místo na Po-
liklinice Parník, kde si mimo řady dalších 
vyšetření mohou občané nechat udělat 
i test na protilátky covid-19.  red

Chlumecká

Cíglerova

stanice metra Rajská zahrada

vstup
do

metra

vstup
do

metra

vstup
do

metra

vstup
do

metra

TESTOVACÍ MÍSTO 

O naše skladníky
a skladnice  
se staráme!

a pracujte v Jirnech u Prahy!

Volejte 800 177 400
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Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový 
komplex, který přirozeně propojuje ubytování  
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu k  dispozici zdravotní a sociální 
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.  
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje  
bohatý program volnočasových aktivit.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.  
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím  
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

 +420 602 725 547
 +420 602 369 789
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 852/10 

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ  
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na  

www.rezidencejasmin.cz 
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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR  

REDAKCE

VE DNECH 8. A 9. ŘÍJNA 2021 SE BUDOU KONAT VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR. PODROBNÉ INFORMACE K TĚMTO VOLBÁM BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY 

NA STRÁNKÁCH ČASOPISU ČTRNÁCTKA A NA WEBU MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.PRAHA14.CZ.

V  aktuálním vydání přinášíme podrob-
nosti k  voličským průkazům a  k  účasti 
občanů v  okrskových volebních komi-
sích (OVK).

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Každý volič, který nebude moci volit 
ve volebním okrsku v místě svého tr-
valého pobytu, v jehož stálém sezna-
mu voličů je  zapsán, může požádat 
místní obecní úřad, v Praze úřad pří-
slušné městské části, o vydání volič-
ského průkazu. 
S  voličským průkazem (VP) může volič 
hlasovat v  jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České  republiky nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v zahrani-
čí na zastupitelském úřadu ČR.
O VP lze požádat již nyní, a to osobně, 
písemně nebo prostřednictvím datové 
schránky. Formulář žádosti je k dispozici 
na webu www.praha14.cz. 
Na  písemné žádosti je vyžadován 
úředně ověřený podpis žadatele. 
Osobně lze podat žádost v Informační 
kanceláři Úřadu městské části Praha 14 

(každý den v úřední hodiny). Další in-
formace budou poskytovány na  tel. 
č. úřadu 225  295  005/561 nebo 233. 
Více informací k voličským průkazům 
naleznete na  webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz. 

ÚČAST OBČANŮ V OKRSKOVÝCH 
VOLEBNÍCH KOMISÍCH (OVK)
Úřad městské části Praha 14 hledá 
členy  okrskových volebních komisí 
(OVK). Pro volby do  Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR jsou stanoveny 
odměny v této výši:
• předseda komise – 2.200 Kč;
• místopředseda komise – 2.100 Kč;
• člen komise – 1.800 Kč.
Občanům, kteří budou zařazeni 
do okrskových volebních komisí, bu-
dou pozvánky na  první zasedání ko-
misí posílány po  8. 9. 2021. Funkce 
se losují na prvním jednání OVK dne  
15. 9. 2021.
Časové nároky: 
• 8. 10. 2021 jsou volební místnosti ote-

vřeny od  14.00 hod. do  22.00 hod. 

(členové komisí se scházejí ve  13.00 
hod.);

• 9. 10. 2021 jsou volební místnosti ote-
vřeny od  8.00 hod. do  14.00 hod., 
poté se volební místnosti uzavřou 
a komise začínají počítat hlasy.

Členové komisí jsou povinni se zúčastnit 
ustavení komise a školení k volbám (cca 
1 hodina), a to 15. 9. 2021 od 17.00 hod. 
v  jídelně ZŠ Bratří Venclíků 1140,  
Praha 9 – Černý Most. 

Zájemci o práci v OVK se mohou hlá-
sit písemně, osobně, telefonicky nebo 
e-mailem prostřednictvím těchto 
kontaktů: Úřad městské části Praha 
14, Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9; 
Mgr. Dana Davidová – tel. 225 295 253, 
e-mail: dana.davidova@praha14.cz.
Podmínkou práce v OVK je sdělení jmé-
na, příjmení, bydliště, roku narození, 
e-mailu a  telefonního čísla. Ze zákona 
budou do  komisí přednostně zařazeni 
zástupci volebních stran a uskupení, te-
prve poté budou OVK doplňovány zá-
jemci z řad občanů. 

Rekonstrukce mostu na Hutích omezuje dopravu
Avizovaná rekonstrukce mostu v  ulici 
Za  Černým mostem začala. Jak jsme 
podrobně psali v  minulé Čtrnáctce, 
od 18. 5. je stavba uzavřena pro veške-
rou dopravu – řidiči musí využívat ob-
jízdné trasy po nadřazené silniční síti. 

Detailní informace jsou dostupné nejen 
na  webu Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy (TSK), která má coby správce 
mostu práce na starosti (www.tsk-praha.
cz), ale také na stránce připravené měst-
skou částí – www.praha14.cz/mosthute. 
„Veškerá současná omezení představu-
jí kompromis možného, jsou schválena 
všemi dotčenými orgány včetně Policie 
ČR a mají jediný cíl: zajistit v lokalitě bez-

pečnost provozu. Bohužel předpoklá-
daný termín začátku rekonstrukce TSK 
několikrát posunula, kvůli čemuž akce 
probíhá ve  stejném čase jako jiný její 
projekt – další etapa oprav Štěrboholské 
radiály a  rekonstrukce mostů D0 přes 
ulici Chlumecká realizovaná Ředitelstvím 
silnic a dálnic. Zatímco opravy radiály by 
měly být dokončeny začátkem července, 
akce v  Chlumecké je plánovaná na  dvě 
stavební sezony. Tak dlouho odkládat 
rekonstrukci mostu v  ulici Za  Černým 
mostem nebylo možné. Prosíme proto 
o trpělivost a při cestách autem o ohle-
duplnost ke slabším účastníkům silniční-
ho provozu – chodcům a cyklistům,“ uve-
dl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal. 

Vzhledem k  tomu, že pro mnoho oby-
vatel Hutí představují stávající doprav-
ní akce velké komplikace, zaznamenává 
městská část řadu podnětů. Někteří lidé 
požadují rozšířit aktuální zprůjezdnění 
ulice K Viaduktu, jiní naopak její fyzické 
uzavření. Mezi podněty se objevil i návrh 
na usnadnění sjezdu na Hutě z ulice No-
vopacká ve směru z centra. 
„Momentálně monitorujeme situaci 
a  sbíráme podněty. Následně budeme 
žádat o posouzení návrhů odpovědné or-
gány. Například situaci u sjezdu na Hutě 
by šlo vyřešit umístěním vodorovného 
dopravního značení, které by v  případě 
kolon odbočení usnadnilo,“ dodal mís-
tostarosta Hukal. red
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Z městské části

INZERCE

Příprava proměny Lehovce
Jak by mohlo za pár let vypadat lehovec-
ké sídliště? Co potřebují jeho obyvatelé? 
Co zachovat, a  co naopak změnit? To 
jsou otázky, na které momentálně hledají 
odpověď odborníci z  Institutu plánová-
ní a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) i zástupci 
MČ Praha 14. V souvislosti s aktuálně při-
pravovanou studií, jež má vyústit v po-
stupnou revitalizaci veřejného prostoru 
na  Lehovci, se v  červnu uskuteční pět 
komentovaných procházek. „Zúčastní 
se jich zástupci místních SVJ a vlastníků 
bytů, s nimiž jsme již navázali spoluprá-
ci. Výstupy z  procházek doplníme o  již 
získaná data z  dotazníkového šetření 
a po zpracování je zveřejníme na webo-

vých stránkách městské části www.pra-
ha14.cz/ctrnactka-podle-vas/participa-
ce-na-lehovci/. Následně na konci června 
vznikne kontaktní místo v  Komunitním 
centru Kardašovská, kde budeme ve vy-
braných časech k  dispozici veřejnosti 
k  dalším konzultacím a  shromažďování 
podnětů. Otvírací dobu tohoto kontakt-
ního místa zveřejníme v následujícím vy-
dání Čtrnáctky a na webu městské části,“ 
vysvětlil koordinátor participace Nikola 
Šindler. Na podzim městská část zveřej-
ní obsáhlejší výstup zahrnující získané 
podněty i plány do budoucna. V  tomto 
období se zároveň uskuteční setkání pro 
širší veřejnost. red

Malování na chodníku
Tradiční malování na chodníku se 
bude konat ve středu 30. června od 9 
do 11.30 hodin před Základní školou 
Bratří Venclíků na Černém Mostě – 
stanice metra Rajská zahrada. Pro 
všechny účastníky jsou připraveny 
barevné křídy a odměny. red

Otevření podchodu pod Broumarskou
Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) dokončila opravu podcho-
du u  křižovatky ulic Broumarská a  Cí-
glerova. Rekonstrukce probíhala delší 
dobu, než se původně předpokládalo, 
a  to mimo jiné z  důvodu nevyhovují-

cích klimatických podmínek a zvýšené 
nemocnosti pracovníků, kteří práce 
prováděli (covid-19). Podchod je zatím 
otevřen v provizorním režimu, TSK ješ-
tě doplní osvětlení.

red
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Prodáváte 
nemovitost?
Získejte NEJVYŠŠÍ CENU na trhu s prověřeným 

makléřem. Porovnáváme a vybíráme z 11 737 realitních 
makléřů z celé ČR. Doporučujeme jen opravdové 
specialisty v oboru.

Využijte NEZÁVAZNĚ a ZDARMA našich služeb 
na www.fermakleri.cz.

Jsme nezávislý srovnávač makléřů.

246 034 500         reality@fermakleri.cz
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NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ
POHŘEBNÍ SLUŽBA V ČR

CHLUMECKÁ 1677, PRAHA 9
WWW.POHREBPEGAS.CZ

Metropolitní pohřební ústav

XI. zasedání  
Zastupitelstva MČ Praha 14
23. 6. 2021 OD 15 HODIN  
V GALERII 14
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek 
Vondra zve občany na XI. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 14, které se 
koná 23. 6. 2021 od 15 hodin v prosto-
rách Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, 
Praha 9 - Černý Most. Program jednání 
bude zveřejněn od 16. 6. 2021 na  
www.praha14.cz.  Interpelace občanů 
budou probíhat tradičně od 17.00 
do 17.30. Z jednání ZMČ Praha 14 jsou 
pořizovány přímé online přenosy.  
Z každého jednání je zároveň  
pořizován záznam.
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INZERCE

Sport

CO VÁM NABÍZÍME:
 � Motivační odměnu a program 

volitelných benefitů
 � Příjemné pracovní prostředí
 � Možnost práce i na zkrácený úvazek, 

možno i na DPP
 � Týden dovolené navíc

Průběžně hledáme lékaře a sestry  
do různých lokalit.  
Přihlaste se na www.bbraun-kariera.cz
Kontakt: dagmar.mostl@bbraun.com

V B. Braun Avitum CZ/SK poskytujeme profesionální lékařskou péči 
nejen pacientům s chronickým poškozením ledvin. Provozujeme 
40 dialyzačních středisek a odborné ambulance v ČR a SK.

DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME:

Ambulantní sestru 
na ortopedické a rehabilitační pracoviště 
v Praze na Černém Mostě

Hledame_sestru_188x63_CPČ.indd   1Hledame_sestru_188x63_CPČ.indd   1 21.05.2021   16:23:0921.05.2021   16:23:09

Softbalistky vyhlíží sezonu v extralize
Postupné rozvolňování epidemiologických 
opatření pomalu vrací život k normálu. Tuto 
změnu vítají i  softbalisté Spectrum Praha, 
kteří absolvovali zimní přípravu individuálně 
a online. Jaké dopady bude mít tento ne-
tradiční formát přípravy, se dozvíme během 
následujících měsíců. Letošní rok však přine-
se na domácí hřiště na Černém Mostě něko-
lik novinek i mezinárodní utkání. Premiérová 
účast v extralize čeká juniorky, které chtějí 
na loňský postup navázat bojem o medailo-
vé příčky. Naopak již 21. sezonu v nejvyšší 
soutěži čeká tým mužů, který v posledních 
letech prochází generační obměnou. Hlavní 
cíle tak jsou stabilizovat omlazenou sestavu 
a proniknout do vyřazovacích bojů. Pokud 
epidemiologická situace dovolí, od 19. do 24. 
července 2021 bude hřiště v areálu Základní 
školy Bratří Venclíků hostit Mistrovství Ev-
ropy juniorek do 18 let. Aktuální rozpis zá-
pasů můžete sledovat na webu a sociálních 
sítích Spectrum Praha. 
Web: www.spectrumpraha.cz
Facebook: Spectrum Praha 
Instagram: spectrumpraha 

Petr Vítů Tým juniorek Spectrum Praha po loňském postupu do extraligy Zdroj: archiv Spectrum Praha
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Koncert Anastasis v KD Kyje

Máte rádi hudbu v divadelním „kabá-
tě“? Nenechte si ujít pozvání umělec-
kého týmu Anastasis, který pořádá 
koncertní verzi stejnojmenného au-
torského projektu. Představení bude 

hostit Kulturní dům Kyje (Šimanov-
ská 47, Praha 9), a  to 23. 6. 2021 
od 18 do 19.30 hodin. 
Vstupné ve  výši 200 korun poslouží 
k rozvoji a potřebám hudebního pro-

jektu. Zájemci si mohou vstupenky 
rezervovat na  anastasismusic@se-
znam.cz. „Rezervaci předem určitě 
doporučujeme, počet míst v  sále je 
omezený,“ uvádí Gabriela Boštíko-
vá ze spolku Srdíčko, který za  celým 
projektem stojí. Upozorňuje také, že 
v souvislosti s muzikálem byla vyhlá-
šena veřejná sbírka na  kostýmy. Po-
drobné informace k ní jsou k dispozici 
na  webových stránkách www.donio.
cz/anastasis. 

MUZIKÁL JAKO ZRCADLO
Anastasis je autorské novodobé dílo, 
jehož cílem je nastavit zrcadlo naše-
mu běžnému životu. Záměrem umě-
leckého projektu dětí a  mladých lidí 
je přispět ke  změně myšlení, probu-
zení lásky k  životu, zamyšlení se nad 
stavem naší planety a  žebříčkem lid-
ských hodnot. Více informací: www.
projectanastasis.com

red, tým Anastasis

Zdroj: Tým Anastasis
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Milí žáci minulí i současní a všichni mí přátelé, 

tak už je mi 80!!!

To ale není pro mě jako školu žádný věk - dvě tři rekonstrukce a jsem 
zase v pubertě. Číslo je to však kulaté, a proto by se mělo oslavit. 

Doufám, že budete slavit se mnou i s lidmi, které ke mně denně 
chodí, protože bez lidí nejsem nic.

Oslovujeme Vás všechny, kteří mě máte rádi, protože jste ke mně 
chodili vy i Vaši známí, příbuzní apod.

V rámci oslav bude na podzim výstava o mé historii. Přivítáme 
jakékoliv písemné i obrazové vzpomínky na mé začátky. 

(Slibujeme, že vše vrátíme v pořádku).

Vaše materiály, kterými nám velmi pomůžete, předávejte prosím na vrátnici školy 
s Vaším jménem a kontaktem, nebo pište na info@zshloubetin.cz .

Těším se na Vás a předem velmi děkuji.

                                               ZŠ Hloubětínská 700                           

Správa nemovitostí
pro společenství vlastníků  

a bytová družstva
Vedení účetnictví, administrativní a technický servis 

pro Vaše domy.

18 +
let na trhu

280 +
spravovaných bytových domů

8000 +
spravovaných bytových jednotek

Cena od 150 Kč/jednotka/měsíc

JiViŠ, s.r.o., Poděbradská 489/116
198 00 Praha 9 Hloubětín

(nákupní centrum Hloubětín, poslední patro)

Pro podrobnou nabídku nás kontaktujte na: jivis@jivis.cz 
tel. 266 310 266
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Čtrnáctka podle vás

Stejně jako v minulých letech vyčlenila 
radnice pro aktuální ročník participativ-
ního rozpočtu 5 milionů korun. Projekty 
mohou občané podávat již nyní, nejpoz-
ději pak do 15. 9. 2021. Na druhou po-
lovinu listopadu je naplánováno veřej-
né hlasování pro ty návrhy, které úřad 
po jejich prověření vyhodnotí jako reali-
zovatelné. Veškeré podrobnosti včetně 
podrobných pravidel a rad, jak postupo-
vat, jsou dostupné na  webu www.pra-
ha14.cz/ctrnactka-podle-vas/.

PRAVIDLA A FORMÁLNÍ 
NÁLEŽITOSTI STRUČNĚ
• Projekt do  participativního rozpočtu 

může podat fyzická osoba starší 15 let 
bydlící či pracující na území Prahy 14.

• Podané projekty musí být v  souladu 
se strategickými dokumenty městské 
části, realizovány mohou být pouze 

na veřejně dostupných místech.
• Podané projekty se dělí na tzv. velké do  

2 milionů korun a malé do 200 tisíc ko-
run. Zatímco velké projekty se musí týkat 
výhradně pozemků a majetku ve správě 
městské části, v případě malých lze navr-
hovat úpravy i na pozemcích hl. m. Prahy. 
S orientací v tom, co komu patří, pomůže 
majetkoprávní mapa. S žádostí o pomoc 
se lze obrátit také přímo na koordinátor-
ku participativního rozpočtu, resp. pra-
covníky úřadu.

• Podmínkou pro přijetí tzv. velkého 
projektu je nutná podpora alespoň 
čtyř garantů, pro přijetí malého pro-
jektu stačí garanti tři. Svůj souhlas se 
zařazením projektu garant udělí svým 
podpisem a poskytnutím kontaktních 
údajů. Stejně jako navrhovatelé, i ga-
ranti musí být starší 15 let. Realizaci 
projektů, které si to svým charakte-

rem vyžádají, městská část předem 
projedná s obyvateli dotčené lokality. 

• V rozpočtu musí být zahrnuty nákla-
dy nejen na realizaci projektu, ale také 
na jeho údržbu v následujících čtyřech 
letech.

• Každý podaný projekt musí obsahovat 
tyto náležitosti: název a popis projek-
tu včetně stručné anotace potřebné 
pro propagační účely, osobní údaje 
navrhovatele a  garantů, souhlas na-
vrhovatele se zpracováním osobních 
údajů, přesnou specifikaci lokality, 
které se projekt týká, fotodokumen-
taci stávajícího stavu a  očekávanou 
finanční náročnost (předběžný polož-
kový rozpočet).

• Všechny podané projekty musí být 
realizovatelné do konce roku 2023.

• Elektronické podání projektu je mož-
né prostřednictvím formuláře do-
stupného na  výše uvedené webové 
stránce. V případě písemného podání 
je třeba projekt doručit poštou nebo 
osobně na  podatelnu úřadu (Bratří 
Venclíků 1070, Praha 9, 198  21), a  to 
v uzavřené obálce s označením „Pro-
jekt: Čtrnáctka podle vás“, k  rukám 
koordinátorky participativního roz-
počtu.

• Pokud to epidemiologická situace do-
volí, městská část zorganizuje veřejné 
představení realizovatelných projektů.

• Veřejné hlasování o  projektech se 
uskuteční on-line formou, prostřed-
nictvím k tomu určené aplikace a au-
torizační SMS zprávy.

Na doplňující dotazy odpoví koordiná-
torka participativního rozpočtu Lucie 
Hlavačková (e-mail: lucie.hlavackova@
praha14.cz; tel.: 225  295  602, mobil: 
606 781 002).
Měňte s  námi Prahu 14. Těšíme se 
na vaše projekty!

Jeden z vítězných projektů 2. ročníku participativního rozpočtu – zastínění dětského hřiště na Jahodnici.

Měňte s námi Prahu 14. 
Podávejte projekty ve 3. ročníku  

participativního rozpočtu
REDAKCE

CHCETE SE PODÍLET NA ROZVOJI PRAHY 14? MÁTE NÁPAD, JAK ZATRAKTIVNIT 
OKOLÍ SVÉHO BYDLIŠTĚ? NYNÍ MÁTE PŘÍLEŽITOST SE ZAPOJIT. STARTUJE TŘETÍ 

ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU ČTRNÁCTKA PODLE VÁS, V JEHOŽ RÁMCI 
OBČANÉ PODÁVAJÍ VLASTNÍ, PRO ROZVOJ OBCE PROSPĚŠNÉ PROJEKTY.
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„Program má řadu cílů, kromě sociální ob-
lasti, vzdělávání a  zdraví se soustředí také 
na ekologické otázky – hospodaření s vodou 
a energiemi, odpovědnou výrobu a spotře-
bu či ochranu klimatu,“ vysvětluje místosta-
rostka Mgr. Irena Kolmanová,“ do jejíž gesce 
spadá životní prostředí i MA 21.
Na  stránkách Čtrnáctky vám v  nepra-
videlné rubrice představíme jednotlivá 
témata, týkající se udržitelného rozvoje 
a  globální odpovědnosti. Zejména vám 
nabídneme přehledy praktických dopo-
ručení, která můžete využít nejen vy, ale 
i lidé ve vašem okolí. Prvním tématem je 
tekutina, bez níž by na naší planetě ne-
existoval život – voda.

Spotřeba pitné vody v MČ Praha 14 má 
dlouhodobě klesající trend (viz. graf), je 
nižší než průměr na území hl. m. Prahy, 
avšak pohybuje se v  podobných  hod-
notách jako celorepublikový průměr. 
Výjimkou je rok 2020, kdy byla řada lidí 

na home office a děti nechodily do školy 
kvůli pandemii, a  spotřeba vody v  do-
mácnostech tak lehce vzrostla. Mír-
ně roste také počet osob napojených 
na kvalitní čištění odpadních vod. 
V souvislosti s narůstajícími klimatickými 
změnami věnuje MČ Praha 14 zvýšenou 
pozornost zachycování dešťové vody. 
Byly realizovány projekty k jejímu zadr-
žení prostřednictvím retenčních nádrží, 
například v rámci projektu Vybíralka 25, 
v létě se začnou realizovat zelené stře-
chy na  ZŠ Generála Janouška a  Bratří 
Venclíků a součástí rekonstrukce úřadu 
městské části je využití dešťové vody 
k zavlažování zeleně. 

Racionální využívání vody v domácnostech není jen otázkou úspory peněz. Je to také záležitost ekologická a etická – celých 97 % vody na naší planet
je slané, na sladkou, která může být použita jako pitná, zbývají pouhá tři procenta. A tím neúprosná matematika nekončí: dvě z těchto tří procent tvoří led,
což znamená že z celkových planetárních zásob máme k dispozici pouhé jedno procento vody. OSN uvádí, že pro 15 % světové populace je pitná voda
nedostupná, nebo je nekvalitní a ohrožuje zdraví a život konzumentů. Pamatujte na to vždy, když necháte zbytečně puštěnou vodu. 

JAK ŠETŘIT VODOU?
ZAČÍT MŮŽE KAŽDÝ SÁM U SEBE

JAK ŠETŘÍM NA ZAHRADĚ?JAK ŠETŘÍM DOMA?

  DOMA I NA ZAHRADĚ VÍM, JAKOU MÁM SPOTŘEBU VODY

 
  Nenechávám puštěnou vodu, když myji nádobí, 
  čistím si zuby nebo se holím.
  Nemyji nádobí pod tekoucí vodou.
  Ve sprše vypínám vodu, když se mydlím.
  V koupelně mám termostatickou hlavici. 
  Mám nainstalované spořiče vody nebo úspornou sprchovou hlavici.
  Raději se sprchuji, vanu napouštím minimálně.
  Pračku a myčku zapínám, až když je plná. 
  Toaletu splachuji menším množstvím vody a nepoužívám ji 
  místo odpadkového koše.

Zahradu pravidelně kypřím a hnojím.
Trávník nesekám nakrátko a zalévám jej pravidelně  
buď ráno nebo večer, ne za parna.
Pod větší stromy sázím keříky nebo trvalky.
Zadržuji v sudech děšťovou vodu a používám ji na zalévání.
Na hadici mám spouštěcí pistoli a zalévám jen tam, kde je třeba.
Postřikovače i zavlažovací systém mám seřízené - mají dostatečný průtok 
a zalévají ve správný čas a po optimální dobu.
Pokud je to možné, vodu z koupání, mytí nebo vaření znovu využívám.
Bazén mám zakrytý.

   
Mám nainstalované měřiče.
Pravidelně kontroluji spotřebu a případný únik vody.

Praha 14 myslí 
na udržitelný rozvoj

REDAKCE, PETRA TRNKOVÁ

LETOS NA PODZIM BUDE MČ PRAHA 14 USILOVAT O POSTUP DO PRESTIŽNÍ 
KATEGORIE A PROGRAMU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MÍSTNÍ AGENDA 21. 
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INZERCE

Územní rozvoj

Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy (IPR) připravuje ve spolupráci 
s MČ Praha 14 urbanistickou studii pro 
území Kyje - Hutě. Navazuje tak na její 
již diskutovanou, méně rozsáhlou 
předchůdkyni z roku 2018. Přijďte se 
seznámit s návrhem studie zaměřené 
na širší území a dát nám k ní zpětnou 
vazbu. Od 14. do 18. června 2021 
nás můžete navštívit v informačním 
kontejneru, na 20. června 2021 jsme 
pro vás připravili informační stan. 

ZAPOJTE SE
Kromě informačního kontejneru pro vás 
připravujeme dvě komentované vycház-
ky po dotčené lokalitě. Ty se uskuteční 
v úterý 15. a  v neděli 20. června, vždy 
od  18 hodin. Společně se zpracovate-
li studie a představiteli hlavního města 
vás provedeme celou oblastí a seznámí-
me s návrhem. K samotné studii se bu-
dete moci vyjádřit také v dotazníku.

PROČ VZNIKÁ URBANISTICKÁ STUDIE?
V lokalitě Kyje – Hutě se připravuje ně-
kolik projektů výstavby rezidenčních 
bytů od soukromých investorů. Velkou 
část místních pozemků také vlastní hl. 
m. Praha. I proto chceme mít jasný ná-
zor na  rozvoj území, jeho vybavenost 
i služby. Urbanistická studie řeší v po-
rovnání s dřívější územní studií širší lo-
kalitu. 

KDY A KDE SE MŮŽETE  
SE STUDIÍ SEZNÁMIT?
Informační kontejner 
14.–18. června 2021, PO–PÁ: 15:00–19:00

parčík v ul. Splavná na Hutích,  
vedle restaurace U Lachtana
Informační stan
20. června 2021, 16:00–18:00
ul. Budovatelská, zastávka MHD Siche-
rova (ve směru do Satalic)
Komentované vycházky 
15. června 2021 od 18:00 – sraz v parčíku 
v ul. Splavná na Hutích u  informačního 
kontejneru
20. června 2021 od 18:00 – sraz ul. Bu-
dovatelská, zastávka MHD Sicherova 
(ve směru do Satalic)

SBĚR PODNĚTŮ K NÁVRHU
Podněty k návrhu studie zájemci podají 
prostřednictvím dotazníku, a to v termí-

nu od 14. června do 18. července 2021. 
V elektronické podobě bude dostupný 
na  webu www.iprpraha.cz/kyje-hlou-
betin, v  tištěné v  informačním kontej-
neru či stanu. Vyplněný dotazník bude 
možné odevzdat v  restauraci U  La-
chtana v parku v ulici Splavná, případně 
v Informační kanceláři ÚMČ Praha 14.
Výše uvedené termíny a  program se 
mohou měnit s  ohledem na  aktuál-
ní pandemickou situaci. Sledujte web 
www.iprpraha.cz/kyje-hute, kde nalez-
nete i další podrobnosti ke studii.  

Institut plánování  
a rozvoje hl. m. Prahy

Zapojte se do plánování podoby 
nového centra Kyje - Hutě

Zdroj mapy: UNIT architekti s.r.o.
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Informace

1. vydání Uličníku Prahy 14 a Dolních Počernic1. vydání Uličníku Prahy 14 a Dolních Počernic1. vydání Uličníku Prahy 14 a Dolních Počernic
Více informací a možnost nákupu této knihy Více informací a možnost nákupu této knihy Více informací a možnost nákupu této knihy 

naleznete na  naleznete na  naleznete na  www.frnk.czwww.frnk.czwww.frnk.cz

Miroslav Froněk

ULIČNÍK

Praha 14
Dolní Počernice

ISBN 978-80-908073-0-3

Po absolvování ČVUT – stavební fakulty, pracoval 
několik let jako stavbyvedoucí. V roce 1990 se zapojil 
do komunální politiky na Praze 9. Zde působil ve funk-
ci místostarosty a  byl přítomen i  přejmenování ulic 
na Černém Mostě. Původně byly ulice, na zatím neo-
bydlené části, pojmenovány po komunistických pohla-
várech několika států „východního bloku“. Např. Kuz-
něcovova, Pjatnického či Vozněnského. V  roce 1991 
bylo schváleno přejmenování, a  to podle čs. letců, 
účastníků protifašistického odboje.

V roce 1994 se stal starostou nově vzniklé Městské části Praha 14. Zde, 
až do roku 2010 (krom necelých 3 let v období 1996 – 1998), spolupraco-
val na pojmenovávání nových ulic. Podařilo se mimo jiné prosadit názvy ulic 
po dvou letcích RAF, kteří žili v Praze (Pplk. Mareš a Plk. Dobrovolný – ten 
dokonce v Hloubětíně). V roce 2012 se potkal s vnučkou bývalého člena rady 
MNV Kyje (1968), který měl na starost přejmenování ulic na území Kyjí a Ho-
stavic po připojení těchto obcí ku Praze. Toto setkání bylo impulsem k vydání 
stolních kalendářů: 
Jihočeské rybníky v názvech ulic Prahy 14 (2016),
Středočeská města a obce, vodní díla a řeky v názvech ulic Prahy 14 (2017),
Osobnosti v názvech ulic Prahy 14 (2020).

Od roku 2014 je členem Letopisecké komise Prahy. V této komisi se poda-
řilo objasnit a upřesnit několik názvů, které do té doby nebyly přesně vysvět-
leny (např. Rochovská, Šimanovská)

V kalendářích bylo popsáno celkem 157 ulic, ale Praha 14 jich má 269. 
Proto se rozhodl vydat knihu, kde budou vysvětleny názvy všech ulic. Ten-
to projekt bude pokračovat dalšími městskými obvody, a i proto jsou v této 
knize Dolní Počernice, které s městskou částí Praha 14 tvoří Správní obvod 
Praha 14. 

VÍTE, PROČ SE VAŠE ULICE JMENUJE VÍTE, PROČ SE VAŠE ULICE JMENUJE VÍTE, PROČ SE VAŠE ULICE JMENUJE 
PRÁVĚ TAK, JAK SE JMENUJE?PRÁVĚ TAK, JAK SE JMENUJE?PRÁVĚ TAK, JAK SE JMENUJE?

Harmonogram svozu odpadů –  červenec
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Travná/Kostlivého PO 12. 7.

Trytova/Paculova ÚT 13. 7.

Vašátkova/Doležalova ST 14. 7.

Kpt. Stránského/Vybíralova ČT 15. 7.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 
Panenská x 9. května 22. 7. 15:00–15:20

Baštýřská x Bezdrevská 22. 7. 15:30–15:50

Horusická x Osická 22. 7. 16:00–16:20

Dářská x Zvíkovská 22. 7. 16:30–16:50

Zacharská x Velkoborská 22. 7. 17:00–17:20

Dvořišťská x Vlkovická 22. 7. 17:30–17:50

Za Školou x Šimanovská 22. 7. 18:10–18:30

Oborská x Tálinská x U Rybníka 22. 7. 18:40–19:00

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14:00 hodin uvedeného 
dne dle rozpisu a odváženy následující den.

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 
739 412 393, 731 686 777, 602 485 324
V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ:
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, 
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie 
a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! 
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. 
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Názory a politické komentáře

Parkovací zóny chrání!
Rozvolnění pandemických opatření při-
náší spolu s přicházejícím létem i návrat 
dopravy k  původnímu stavu. Bohužel 
pro Prahu 14 to znamená opět pro-
hloubení problému s nedostatkem par-
kovacích míst, a to zejména v blízkosti 
stanic metra. Praha 14 zůstala v severo-
východním segmentu poslední měst-
skou částí, kde parkovací zóny nebyly 
zavedeny. Rozšíření zón v  Praze 9 až 
k našim hranicím a jejich nové zavedení 
v Praze 18 nemůže dostatečně vykom-
penzovat ani průběžná snaha našeho 
místostarosty pro dopravu Petra Huka-
la o  průběžné navyšování parkovacích 
míst v ulicích na Čtrnáctce. Po více než 
čtyřech stovkách nových míst v Ocel-
kově je na spadnutí realizace přibližně 
sedmdesáti dalších parkovacích stání 
v Chlumecké ulici a více než dvou desí-
tek parkovacích míst v oblasti tramva-
jové točny Lehovec. Dále je ve výstav-
bě parkovací dům na  Černém Mostě 
s  kapacitou téměř devíti set nových 
parkovacích míst. Další parkovací místa 

se pak momentálně připravují i v oblas-
ti ulic Slévačská a Kukelská na Lehovci. 
Všechna tato opatření mají snížit tlak 
na  obsazování parkovacích míst pře-
spolními řidiči, zejména dojíždějícími 
k metru ze Středočeského kraje. Bohu-
žel i  když se všechny tyto akce usku-
teční, bude to málo. Pokud budeme 
chtít situaci v  našich ulicích opravdu 
zlepšit, bez parkovacích zón se neo-
bejdeme. Za akceptovatelný roční po-
platek parkovací zóny výrazně zvyšují 
pravděpodobnost, že v blízkosti svého 
domu zaparkujete. Z vybrané částky se 
financuje jejich zřízení a  provoz, který 
není samozřejmě zadarmo. Proto víme, 
že zóny pro „rezidenty zdarma“ jsou 
jen marketingovým gestem, které vy-
tváří díru v  radničním rozpočtu. Piráti 
na Praze 14 parkovací zóny stále chtě-
jí, protože chrání naše občany. V rámci 
koalice se průběžně snažíme o  jejich 
prosazení, zatím však nejsme úspěšní. 
Ale nevzdáme to! 

Pirátský zastupitelský klub

Uzamčené 
Hutě
Anglické slovo lockdown se nesmaza-
telně zapsalo do  češtiny a  je již běžně 
skloňováno, jako by bylo přirozenou 
součástí naší mateřštiny od  nepaměti. 
Zatímco jsme se nedávno z jednoho loc-
kdownu dostali, obyvatelé Hutí zamířili 
do dalšího. Tentokrát v tom nemá prsty 
covid-19, ale nešťastná dopravní situa-
ce způsobená špatným řízením města 
a jeho investic. Slovo lockdown se v an-
gličtině původně používalo jako termín 
pro uzamčení vězňů ve  svých celách, 
což podle veřejných ohlasů plně odpo-
vídá pocitům obyvatel Hutí.
Důvodem je oprava mostu přes trať 
v  ulici Za  Černým mostem, jenž byl 
několik let v  havarijním stavu a  jehož 
oprava byla nevyhnutelná. Jelikož je 
v  tuto chvíli jeho alternativou pouze 
úzký podjezd pod viaduktem do  Sva-
tojánské ulice, jde o klíčovou stavbu, jíž 
denně využívají tisíce lidí. Jediná ces-
ta pro auta zůstala od  severu po  Bu-
dovatelské a  objízdná trasa vede přes 
Pražský okruh. Ujet pár kilometrů na-
víc není pro auto žádný problém, nane-
štěstí ale na opravu došlo v době, kdy 
současně probíhá bourání mostu přes 
Chlumeckou a na Štěrboholské radiále 
realizují protihluková opatření. Jakáko-
liv cesta z Hutí na jih, která dříve trva-
la pár minut, podle stížností obyvatel 
Hutí trvá běžně tři čtvrtě hodiny a ně-
kdy prý i  více. Ve  veřejných diskusích 
se tak zoufalí lidé ptají, proč musel být 
omezen průjezd pod viaduktem a  zda 
nemohl zůstat alespoň jednosměrný 
provoz, či průjezd pro rezidenty? Zda 
nešlo s  investicí počkat na  dobudo-
vání prodloužení Ocelkovy ulice nebo 
alespoň na  lávku na  Rajskou zahradu? 
Nikdo přitom nezpochybňuje důleži-
tost oprav infrastruktury, ale problém 
nastává ve  chvíli, kdy dojde k  vícero 
takovým investicím blízko sebe, neřkuli 
na jejich objízdných trasách. Je to prá-
vě aktuální magistrátní politická garni-
tura, která tvrdila, že po zkušenostech 
ze Žižkova či Palmovky k  podobným 
situacím nebude docházet. Očividně 
jsou tisíce lidí z Hutí pod jejich rozlišo-
vací schopnost, a proto by na to měla 
dohlédnout radnice Prahy 14. Z  té se 
však ozývá jen obvyklé – my za nic ne-
můžeme.

Ing. Jan Adámek
za zastupitelský klub ANO

Sousedé Prahy 14
Praha 14 jako místo pro klidné 
a  příjemné bydlení s  rozmanitou 
nabídkou společenských, kulturních 
i  sportovních příležitostí, výbornou 
dopravní dostupností, jedinečnou 
historií i přírodou na dosah ruky. Dů-
stojná a atraktivní městská část, slo-
žená z charakteristických částí, které 
společně vytvářejí ideálně harmonic-
ký celek. Hloubětín a  Kyje dodávají 
Praze 14 duši, historii a  tradici, Ho-
stavice klid rodinného bydlení, Černý 
Most má přispět nádechem moderní-
ho života se všemi jeho vymoženostmi 
a  Hutě, které byly koncipovány jako 
zahradní město ve  stylu Ořechovky, 
měly přispět patřičným respektem 
a  důstojností. Toto není inzerce ani 
iluze, ale skutečný původně nastave-
ný směr, kterým se naše „Čtrnáctka“ 
má či měla ubírat. Napadá vás právě, 
že se někde stala chyba?
Jistě, chyb se stalo mnoho, ale ty nej-
větší se dějí z  působení současného 
vedení naší radnice, které dlouho-
době neklade důraz na  kvalitu byd-
lení našich občanů ani na  naplňová-
ní původně plánovaného směřování 
„Čtrnáctky“. Ať už formou špatných 
rozhodnutí, nebo nečinnosti, se-

tkáváme se díky nim s  nejrůznějšími 
problémy, které snižují kvalitu 
bydlení, a  buďme upřímní – sráží 
i  ceny nemovitostí, protože vizit-
ka Prahy 14 se v  očích Pražanů stále 
zhoršuje. Nesmyslná hřiště pod okny 
bytových domů, plán kompostárny 
na  Jahodnici či všude přítomný ne-
pořádek jsou přitom jen pomyslnou 
špičkou ledovce.
Na  Praze 14 se stále více podepisu-
jí důsledky špatné bytové politiky 
Magistrátu hl. m. Prahy v  podobě 
sociálních experimentů se začleňo-
váním početných rodin nepřizpůsobi-
vých občanů.  Zatímco starostka MČ 
Praha 17 (kde se po Praze 14 nachází 
nejvyšší počet magistrátních bytů) 
se proti této politice ostře ohradila 
a  docílila eliminace těchto experi-
mentů ve „svých Řepích“, vedení naší 
městské části vytvoření sociálního 
mixu svou nečinností tiše schvaluje.
Sousedé Prahy 14, pakliže se vám 
současná situace nelíbí, je čas se 
ozvat. Dejte o sobě vědět a podpořte 
nás v našem úsilí bránit hodnoty naši 
„Čtrnáctky“ dříve, než bude opravdu 
pozdě. Soňa Tománková,

Nezávislí – Naše Čtrnáctka
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www.kcreality.cz tel: 775 143 332 email: info@kcreality.cz

PROŽIJTE ŽIVOT NAPLNO!
PRODEJTE SVOU NEMOVITOST A DOŽIJTE STÁŘÍ V KLIDU

JAK TO FUNGUJE?
  Koupíme od Vás nemovitost

  Zřídíme Vám věcné břemeno 
bezplatného dožití

  I po prodeji můžete svůj byt či dům 
nadále užívat tak, jak jste zvyklí

  Neplatíte žádný nájem

  Peníze z prodeje můžete využít 
okamžitě a na cokoli
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Komunity

Na otevření komunitního centra se těším. 
Cítím příjemnou nervozitu

KC KARDAŠOVSKÁ

OBDOBÍ, KDY JSME MUSELI SEDĚT DOMA, SE POMALU CHÝLÍ KE KONCI A MY JSME NADŠENÍ 
Z TOHO, ŽE VÁS ZASE UVÍTÁME V KC KARDAŠOVSKÁ. POKUD VŠE PŮJDE DOBŘE, OTEVŘEME 

„BRÁNY“ CENTRA NA KONCI PRVNÍHO ČERVNOVÉHO TÝDNE. NABÍZÍME VYŽITÍ PRO DĚTI, DOSPĚLÉ 
I PRO SENIORY. VÝČET AKTIVIT, KTERÉ JSME PRO VÁS PŘICHYSTALI V RÁMCI NOVÉHO PROJEKTU, 

JSTE SI MOHLI PŘEČÍST V ÚNOROVÉM ČÍSLE ČTRNÁCTKY. V SOUČASNOSTI JE PROGRAM DOSTUPNÝ 
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.BIT.LY/KCKARDASOVSKA. SPOLU S DALŠÍMI ČLENKAMI TÝMU 
KCK SE NA OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA TĚŠÍ I ALŽBĚTA KŘEMENOVÁ, ZKUŠENÁ 

LEKTORKA MÍSTNÍCH KURZŮ, KTEROU PŘEDSTAVUJEME V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU. 

Informace o projektu
Název: Komunitní centrum Kardašovská III.
Reg. číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001803
Doba realizace: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Co tě přivedlo k práci s lidmi?  
Na jakých pozicích jsi pracovala  
předtím a co ti to dalo?
Jsem vystudovaná učitelka v  mateřské 
škole, takže jsem primárně pracovala 
ve  školkách a  dětských skupinách. Vel-
kou radostí pro mě byly také dětské tá-
bory. Práce s dětmi je úžasná. Předškolní 
děti jsou jak houby a bylo pro mě vždy 
moc potěšující sledovat je, jak rostou 
a  jak se učí nové dovednosti. A  pak ta 
bezpodmínečná láska, kterou vám dávají.

Jak dlouho pracuješ  
v KC a co tě k této práci přivedlo?
V  KCK pracuji od  září 2017, takže už 
čtvrtým rokem. A co mě k tomu přived-
lo? V době, kdy jsem pracovala v dětské 
skupině, jsem zároveň působila v DDM 
na Černém Mostě jako lektorka hudeb-
ních kroužků. Tam mě paní ředitelka 
Mgr. Vladimíra Dvořáková oslovila s ná-

vrhem, jestli bych se nechtěla zapojit 
do  začínajícího projektu KCK I  na  Le-
hovci. Byla to pro mě velká výzva.

Naplnila se tvá očekávání  
ohledně práce v KCK?
Přiznám se, že jsem tehdy žádná nemě-
la. Věděla jsem, že vstupuji tak trochu 
do  neznáma, a  nechtěla jsem mít žád-
né předsudky ani očekávání. Jsem moc 
ráda, že jsem nabídku přijala a mohla být 
u  zrodu jednoho z nejlepších projektů, 
který se v Praze 14 kdy uskutečnil.

Co ti ta zmiňovaná výzva přinesla  
a co sis naopak představovala jinak?
Přinesla mi hlavně zkušenosti. Prá-
ce s dospělými lidmi je o dost jiná než 
s dětmi. Někdy je paradoxně náročnější, 
ale přesto krásná. Vždycky se mi líbilo 
dělat něco užitečného a  prospěšného 
pro ostatní. Něco, z  čeho mohou mít 

ostatní radost, protože co je krásnějšího 
než potěšit druhé?

Jaké aktivity máš na starosti  
a co nám o nich můžeš říct?
Pro dospělé vedu vycházky po  Praze, 
kondiční trénink s  prvky boxu, pěvecký 
sbor a kroužek šití. Dále mám na starosti 
rukodělný kroužek pro seniory, kroužek 
šití a  fotografický kroužek pro školní děti 
a výtvarný kroužek pro ty úplně nejmenší. 
Na něj chodí děti spolu s rodiči. 

Už nějakou dobu pracuješ z domu.  
Jaké to je skloubit domácí prostředí 
a pracovní život?
Za mě je to v mnoha ohledech podstatně 
jednodušší. Oba, já i  manžel, pracujeme 
z domu, ale každý má své pracovní místo 
a vzájemně se nerušíme. Náročná je ztráta 
denního režimu, který docházení do kan-
celáře a jasně stanovená pracovní doba tak 
nějak určuje.

Každou chvíli očekáváme otevření  
KCK veřejnosti. Jak se se těšíš na návrat 
k běžnému provozu?
Těším se, cítím příjemnou nervozitu. Ne-
víme, kolik bude docházet lidí, jak budou 
naladěni… určitě to bude trochu šok, ale 
věřím, že vše zvládneme a zažijeme spous-
tu příjemných setkání. 

Alžběta Křemenová, lektorka kurzů v KC Kardašovská  Foto: KC Kardašovská
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Do truhlářské výroby  
v Brandýse nad Labem  
hledáme nové kolegy na pozice: 

OBSLUHA 
DŘEVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ, 
SKLADNÍK A POMOCNÁ SÍLA 
DO VÝROBY.
POŽADUJEME:
- Manuální zručnost
- Zodpovědnost, flexibilitu

NABÍZÍME:
- Dobré finanční ohodnocení
- Zázemí stabilní společnosti
- Stravenky

p. Sklenář | 739 323 073 |  
e-mail: sklenar@jninterier.cz

Přední český výrobce nábytku
JN Interier Česká republika., s.r.o.

HLEDÁ MONTÁŽNÍKY NÁBYTKU

Odměna dle vykonané práce 
30-50 tis. Kč

kOntakt: 
p. Vízner | 728 943 831 | vizner@jninterier.cz

Vyjížďky na handbiku i letní dovolená
Láká vás příroda a pohyb? Nabízíme pro-
jížďky Prahou 14 a jejím okolím v pravidel-
ných víkendových vyjížďkách, které po-
řádáme jednou za 14 dní. Tyto cyklistické 
výlety jsou vhodné pro vozíčkáře, kterým 
můžeme půjčit speciální kolo ovládané 
rukama – handbike. Těchto vyjížděk se 
mohou účastnit také běžní cyklisté, kteří 
s námi mohou vyzkoušet, jaké je být spor-
tovním asistentem u vozíčkářů. Není třeba 
žádné speciální zkušenosti, jen nadšení. 
Zvažujete-li letní sportovní dovolenou, 
nedejte se omezit hendikepem a vyraz-
te s námi. Nabídka našich outdoorových 
akcí je pestrá, vyzkoušet můžete:
• Vodácké akce pro vozíčkáře (sjíždění 

řeky Vltavy, Berounky a Salzy)
• Vodácké akce pro vozíčkáře s dětmi – ro-

dinná akce v táborovém duchu na Vltavě
• Cyklistické pobytové akce po celé ČR 

(handbike zapůjčíme)
• Cyklistické akce pro vozíčkáře s dětmi 

– rodinná akce v táborovém duchu
Více informací naleznete na: www.skvpraha.
org či na e-mailu: skvpraha.org.  
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Naše školy

Z pohádky do pohádky
Takto znělo celoroční téma v naší škol-
ce na Lehovci. Těšili jsme se na spous-
tu pohádkových akcí, výletů a divadel, 
ale všechno bylo nakonec jinak. Příběh 
se zlým koronavirem v  hlavní roli měl 
bohužel pokračování, a  tak se naše 
pohádkové plány rozplynuly. I  přesto 
jsme během roku vklouzli společně 
do  dějů několika zejména klasických 
pohádek. S  Karkulkou jsme došli le-
sem k  babičce, vytáhli jsme řepu, za-
tančili si s čertem a Káčou, navštívili 12 
měsíčků, sháněli vodu pro kohoutka… 
A to není zdaleka všechno. I když jsme 
některé pohádky společně prožili jen 
distančně, i tak se nám v nich moc lí-
bilo.
Koncem dubna jsme měli ve  školce 
po  delší době návštěvu. Na  koštěti 
přilétla čarodějnice Uršula, která nám 
připravila stezku plnou rozmanitých 
úkolů. Kromě klasických čarodějných 
dovedností, jako je létání na  koště-
ti a  věštění z  koule, jsme si vyzkou-
šeli třeba hod obručí na  čarodějný 
klobouk, chůzi po  jedovatém hadovi, 
chytání pavouků, lovení havěti, chůzi 

na muřích nohách nebo skok v čarov-
ném pytli. V  dopoledních hodinách 
si stezku prošly třídy společně a  pod 
drobnohledem čarodějnice plnily děti 
jeden úkol po druhém. Aby o čaroděj-
ný den nepřišly ani mladší děti, které 
v  té době ještě do  školky chodit ne-
mohly, čekala na ně Uršula na zahradě 
společně se svou kolegyní Simírou až 
do  odpoledne. A  protože se všechny 
postavily k  jednotlivým úkolům od-
vážně a  s  nasazením, na  konci stezky 
se jim po  vyřknutí kouzelné formule 
otevřel velký kufr hlídaný pavoukem. 
A co v něm bylo? Samozřejmě zaslou-

žená odměna pro malé čaroděje a ča-
rodějnice.
Také den dětí plánujeme oslavit přímo 
pohádkově. Blízký lesopark se promění 
v kouzelný les plný pohádkových bytos-
tí, které pro nás budou mít připravené 
zajímavé úkoly a  činnosti. Děti si přeci 
zaslouží prožívat pohádkové dětství, as-
poň na chvíli. A protože každá pohádka 
jednou dobře skončí a  my na  pohádky 
věříme, tak už nyní netrpělivě očekává-
me i nenávratný odchod zlého koronavi-
ra. Vždyť tento příběh je už tak dlouhý, 
že přeci jednou musí skončit. 

Karina Nováková, ZŠ Bratří Venclíků

Naučné vycházky k Ptačí stezce
Každý všední den chodím kolem ryb-
níčku Aloisov v černomosteckém Cen-
trálním parku a  s  velkým potěšením 
pozoruji ptactvo, které se vyskytuje 
právě v této lokalitě. Zpěv milých ope-
řenců dobře naladí každého procháze-
jícího občana. Proto mě napadlo, že by 
bylo dobré, kdyby zde stál informa-
tivní panel s názvy a obrázky jednot-
livých ptačích druhů, které tu může-
me potkat.  A  pro ptačí opeřence by 
nebyly k  zahození budky k  zabydlení 
a přivedení mláďat a krmítko, sloužící 
k občerstvení.
Jsem velmi ráda, že participativní 
rozpočet nabízí možnost vylepše-
ní okolí, a také děkuji, že jsem měla 

možnost podat svůj návrh týkající se 
tvorečků, kteří nám, lidem, zpříjemňují 
každodenní život, ve druhém roční-

ku občanských projektů. Díky paní 
místostarostce Mgr. Ireně Kolmanové, 
do jejíž gesce spadají tyto projekty, 
a také díky paní inženýrce Marké-
tě Adámkové, působící na Odboru 
životního prostředí, se projekt dotáhl 
do zdárného a úspěšného konce.
V současnosti navštěvuji Ptačí stezku 
se svými žáčky z 2.A třídy ZŠ Bratří 
Venclíků. Na vycházky se vždy velmi 
těšíme, povídáme si, děti přinášejí 
do krmítka svým ptačím kamarádům 
vhodnou stravu. Z procházky si od-
nášíme nezapomenutelné poznatky 
z ptačí říše.

Mgr. Irena Bátrlová, 
ZŠ Bratří Venclíků
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Sluníčková pouliční galerie
Letošní jaro bylo opět poznamenáno 
probíhající pandemií a  mateřské školy 
byly na nějakou dobu uzavřeny. Ve škol-
ce nám bylo bez dětí moc smutno a i dě-
tem se určitě stýskalo nejen po kamará-
dech. A tak jsme se rozhodli uspořádat 
„Sluníčkovou pouliční galerii“.
Když jsme my nemohli vyrazit za uměním, 
umění přišlo za námi. Protože se blížil za-

čátek května a ve školce bychom si poví-
dali o maminkách, dostaly děti úkol, aby 
doma nakreslily obrázky na  téma „Moje 
maminka“ a  přinesly nám je do  školky. 
Předškoláci, kteří do  školky chodili, se 
přidali se svými obrázky ze školky a gale-
rie byla na světě, vlastně na plotě.
Podle počtu návštěvníků, kteří se u plotu 
s úsměvem zastavují a obrázky si prohlí-

žejí, musíme říci, že to byl dobrý nápad.
MŠ Sluníčko

ZUŠ Ratibořická 30 vyhlašuje  
přijímací talentové zkoušky 
Do přípravného a základního studia při-
jímáme uchazeče, kteří prokáží předpo-
klady ke vzdělávání na základě úspěšně 
vykonané přijímací talentové zkoušky 
a  na  doporučení přijímací komise. Pří-
pravné studium je od  5 let a  základní 
studium od  7 let věku. Letos je nutné 
rezervovat předem datum a čas přijíma-
cí talentové zkoušky v online přihlášce 
ke studiu na stránkách www.zus-hp.cz. 
Bližší informace o požadavcích k přijíma-
cím zkouškám a místech konání najdete 

rovněž na webu školy, níže uvádíme jen 
termíny zkoušek do jednotlivých oborů.

HUDEBNÍ OBOR
Zkoušky se konají ve čtvrtek 3. června, 
v  pátek 4. června a  v  úterý 8. června 
2021, vždy od 14.00 do 18.00 hod. 

VÝTVARNÝ OBOR 
Zkoušky se konají v  pondělí 7. červ-
na a  v  úterý 8. června, vždy od  14.00 
do 18.00 hod. 

INZERCE

Naše školy

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
Zkoušky se konají v úterý 8. června od 14.30 
do 16.00 hod. (Horní Počernice) a v úterý  
8. června od 16.45 do 18.15 hod. (Hostavice). 
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn 
25. června odpoledne na  nástěnkách 
a na webových stránkách školy.

ZUŠ Ratibořická
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i zimu si můžete užít
... žijte v teple

facebook.com/prazskateplarenska ptas.cz
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PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY 
LETNÍCH ODSTÁVEK 
TEPELNÉ ENERGIE 

NA PRAZE 14
V letních měsících proběhne řada důležitých revizí a oprav 

na teplárenských zařízeních Pražské teplárenské, které nelze 
provádět za plného provozu, a které jsou nevyhnutelné pro 
celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé 

vody. Termíny pro konkrétní odběrná místa společnost rozesílá 
formou dopisu na smluvní odběratele, tedy na vaše SVJ, BD 

atp., kde naleznete přesné informace o odstávkách ve vaší ulici. 
Veškeré informace o letních odstávkách najdete také na webu 
Pražské teplárenské www.ptas.cz, aktualizované jsou denně.
Společnost Pražská teplárenská se omlouvá všem dotčeným 

zákazníkům za dočasné snížení komfortu, které je nezbytné pro 
údržbu a zkvalitňování horkovodní sítě v naší městské části.

Letní odstávky proběhnou v uvedené ulici, oblasti nebo její části:

Černý Most I a II, Hloubětín, Lehovec  
8.–18. 7.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v rámci městské části 
mohou probíhat také individuální lokální odstávky. O přesných 

termínech Pražská teplárenská včas písemně informuje své 
smluvní odběratele.

Více informací na www.ptas.cz
Twitter: @PTeplarenska
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Stop Zevling vol.15
Powered by

18/9/2021
10:00

DJ Friky + La4 + Indy 
58G
Eurodel
Jozef K.
Jonny Richter 
and the Hog Ranch
Sasha band
LadidaDJ

Freezer
TerEza
Magion Bass Armada
Probe
ADZi
Ciro
Dug
Scaffer

Černý Most
Vstup zdarma

DJs

Graffiti exhibice
Gastro zone
Dětské divadlo

Strawberry fields:
The CELLO Boys 
Elements Crew - taneční workshop

Netradiční sporty - crossnet, indoboard, kanjam, kubb, ladder-golf, spikeball, rollors

Dětská zóna (pro nejmenší) - facepainting, divadlo, origoš fotokoutek,
airbrush, plackovač

Turnaj ve stolním fotbálku

Sportovní turnaje - fotbal, streetball, nohejbal, ping-pong, olympiáda dětí, pétanque

BMX contest

Hlavní partner                    Partner                                                       Mediální partner

www.stopzevling.cz
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Praha 14 kulturní
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SABINA BOČKOVÁ, JOHANA POCKOVÁ (CZ)  
JÁmA LVOVÁ UNLImIted
20. 5. | 17:00 | Volnočasové centrum H55

Pořádá: Mediální partner:Spolupořádá:Za kontinuální podpory:

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Hlavní město Praha podpořilo festival částkou 3 825 000 Kč.

Mezinárodní festival 

TANEC PRAHA
na dotek vašich smyslů

Vyhrocený emoční náboj a vysoká intenzita 
inspirovaná médii, populismem a jejich manipu-
lativními silami. To vše můžete zažít na vlastní kůži  
na otevřené zkoušce speciální verze inscenace  
Jáma Lvová Unlimited dua Sabiny Bočkové a Johany 
Pockové. V ní vystupuje deset dvojic, které tvoří 
profesionální a neprofesionální tanečníci.

Přenesení inscenace do veřejného prostoru a zapojení široké veřej-
nosti ukazují společenskou sílu tance jako participativního umění, 
které se vyjadřuje k aktuálním společenským problémům, a navíc 
zábavným způsobem.

Na otevřenou zkoušku vás zveme 20. června v 17. hodin do 
volnočasového centra H55, Hloubětínská 1138/5, 198 00 Praha 14.

33. ročník Mezinárodního festivalu tANeC PRAHA proběhne v Praze 
a dalších více než 20 městech ČR od 27. 5. Hostit bude nejen domácí 
umělce, ale i zahraniční hvězdy světového formátu, jakými jsou 
Dimitris Papaioannou a William Forsythe.

Více informací včetně vstupenek naleznete na www.tanecpraha.cz

Jsme v cílové rovince, kousek před branou… Ale ta cesta byla 

opravdu dlouhá. Někdy loni na podzim se zrodil nápad, roz-

pracoval se do konkrétní podoby, a už bylo na čase plánovat 

program slavnostního večera. 

Jenže koronavirus a omezující hygienická opatření byly proti. 

Zdálo se, jako by našemu Sportovci docházel dech. Protáh-

ly se termíny pro podání nominací, podoba závěrečného 

vyhlášení se neustále odkládala. Podařilo se vyhlásit aspoň 

Hvězdu roku, jednu kategorii, kde o výsledku rozhodlo hla-

sování obyvatel Prahy 14 na internetu. První vítězkou se stala 

mladičká sprinterka Barbora Křížová.

Přesně 26 zástupců sportovních klubů a oddílů, sídlících na 

území Prahy 14, a pět radních už posílá své tipy na další vítěze. 

Dá se říct, že máme výsledky… Ale samozřejmě nechte se pře-

kvapit, pustíme je až na slavnostním vyhlášení. „Rozhodli jsme 

se více zviditelnit jejich aktivity, objevit zajímavé sportovce, 

kteří zaslouží ocenění, přispět k jejich vzájemnému poznání 

a tím taky upevnit lokální patriotismus, hrdost na místo, kde 

žijeme,“ říká Zuzana Jelenová, místostarostka Prahy 14, která 

stojí u zrodu ankety, kterou už podobně před časem vyhlásila 

třeba Praha 4 nebo 10.
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SPORTOVEC ROKU
PRAHY 14

Dobrá zpráva! Slavnostní vyhlášení premiérového 
ročníku ankety o nejlepší sportovce naší pražské 
částí se bude konat 24. června 2021 v kulturním 
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Sportovec roku Prahy 14 už má termín vyhlášení

Tomáš Nohejl
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PRAHA 14 KULTURNÍ – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha Kyje

@Hloubetinska55 @hloubetinska55H55.cz

Termíny: 
12. 7.–16. 7. 2021
26. 7.–30. 7. 2021

  9. 8.–13. 8. 2021
16. 8.–20. 8. 2021

Cena: 2 950 Kč

Sportovní kempy.com

Tábor je zaměřený na inline bruslení a další dru-
hy sportů, her a zábavy. Součástí tábora je i tes-
tování pohybových předpokladů se závěrečným 
diplomem a slovním doporučení trenérů.

Termíny: 16. 8.–20. 8. 2021, 23. 8.–27. 8. 2021
Děti od 6 do 12 let
Cena: 3 190 Kč
Info a přihlášky: sportovnikempy.com
Místo konání: Plechárna, Bryksova 1002/20

Tábor skateboardingu na Plechárně

Skateboarding, spousta sportovních aktivit, 
lítání s drony, hry s pokémony, mnoho cen.

Termín: 5.–9. 7. 2021 
od 8.30 do 17.00
Cena: 890 Kč / den 3 989 Kč týden (5 dnů)

Inline bruslení, freestyle, kolobéžky

Pět prázdninových turnusů 
pro děti od 5 do 13 let.

H55

kdkyje.cz

praha14kulturni.cz

buday.cz

@praha14kulturni

@kdkyje

@buday

@ plecharnacernymost

www.inlineskola.cz

+420 775 552 557

Multisportovní příměstský tábor v Kyjích

Nenechte Vaše děti zahálet doma, na sportovním 
příměstském táboře se naučí mnoho nového a do-
stanou se do nebývalé fyzické kondice! Tábor je letos 
zaměřen na různé sportovní aktivity. In-line bruslení, 
cyklistika, míčové hry, atletika, hry a paddleboardy.

Sportovní příměstský tábor 

Termíny: 12. 7.–16. 7. 2021, 9.8.–13.8. 2021
Děti od 4 do 12 let
Cena: 3 500 Kč (5 dní od 8.00 do 17.00) 
Info a přihlášky: www.fitkid-rinosport.cz
Místo konání: H55, Hloubětínská 1138/5

Příměstský týdenní divadelní workshop
Cena svobody a demokracie s divadlem Paměti národa 

Termín: 19. 7.–23. 7. 2021
Studenti SŠ, SOŠ a SOU 
Cena: zdarma (5 dní od 13.00 do 18.00) 
Info a přihlášky: divadlo.pametnaroda.cz/cena svobody-a-demokracie
Místo konání: H55, Hloubětínská 1138/5

Příměstský tábor s angličtinou 

Termín: 26. 7.–30. 7. 2021
Děti od 8 do 12 let 
Cena: 3 560 Kč (5 dní od 9.00 do 15.30) 
Info a přihlášky: www.amos-vzdelavani.cz
Místo konání: H55, Hloubětínská 1138/5

Příměstský divadelní tábor s divadlem PONEC 

Termín: 2. 8.–6. 8. 2021
Děti od 6 do 12 let 
Cena: 3 200 Kč (5 dní od 10.00 do 16.00) 
Info a přihlášky: office@tanecpraha.eu do 16. 6. 2021
Místo konání: H55, Hloubětínská 1138/5

+420 723 889 492

Místo konání:

Cena: 2 950 Kč

Termíny:

19. 7.–23. 7. 2021
26. 7–30. 7. 2021

2. 8–6. 8. 2021
9. 8–13. 8. 2021

*Platné s tím
to útržkem

Info a přihlášky: inlineskola.cz

AKCE

Kávárna Plechárna

ke kávě domácí 
buchta zdarma

plecharnacernymost.cz

Bryksova 1002/20, Praha Černý Most

Těšíme se na vás

PLECHÁRNA 5. 6. 2021 od 10 do 17.00

736 683 605

E-mail: info@sportovnikempy.com
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Obnovený Dvořákův festival je výzvou 
podpoře kultury a cestovního ruchu v této 
pandemií zasažené době. Občané a turisté 
trávící dovolenou v naší vlasti budou moci 
poznat krásné kouty naší republiky, města 
a obce. Z okolí Sychrova a Turnova se fes-
tival rozšířil do 6 krajů, kde bude probíhat 
na známých i zcela ojedinělých místech. 
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
v Týnském chrámu v Praze nebo v ka-
tedrále v Sedlci – Kutné Hoře, v Chrámu 
sv. Bartoloměje v Kolíně. V krásných kos-
telech v Hejnicích, Novém Boru, Deštném 
v Orlických horách, Jaroměři – Josefově, 
Jakubu. Hudba Antonína Dvořáka také za-
zní na zámcích Sychrov, Mělník, Roudnice 
nad Labem, Hrádku u Nechanic, Smiřice, 
Chvalském zámku, ale také ve skalním 
městě v Adršpachu, na střeše Národního 
zemědělského muzea v Praze, v lesoparku 
v Rokytnici v Orlických horách.

Žánrová pestrost 40 festivalových kon-
certů je zastoupena repertoárem nejen 
klasické hudby, ale také jazzem, folkem, 
rockem či lidovou písní. Dvořákova hudba 
zazní také v originálních aranžích. 

Posluchači se mohou těšit na komorní 
soubory České fi lharmonie, Pražský ka-
tedrální sbor, Ensemble Martinů, Prague 
Rhythm Kings, varhaníka Aleše Bártu, 
violoncellistu Jiřího Bártu, fl étnistu Jiřího 
Stivína, pěvce Romana Janála, Moniku 
Načevu a Michala Pavlíčka, ale také herce 
Taťjánu Medveckou nebo Jana Čenského 
a Jana Šťastného a další.

K podpoře kultury a cestovního ruchu bude 
vydán festivalový katalog s městy, umělci 
a konkrétní dramaturgií koncertů, který 
může být inspirací pro cestování v letních 
měsících. Vedle katalogu bude distribuo-
ván také „Dvořákův cestovní pas“ s kupóny 
na zvýhodněné vstupy do řady zajímavých 
turistických atrakcí v regionech.

Dvořákův festival 
bude zahájen v Kyjích

Při příležitosti 180. výročí narození 
hudebního skladatele Antonína Dvo-
řáka dojde k obnovení tradice Dvořá-
kova festivalu, nejstaršího hudebního 
festivalu s jeho hudbou na světě. „Je 
pronás velkou ctí, že 63. ročník festi-
valu bude 17. 6. slavnostně zahájen 
ve farní zahradě kostela sv. Bartolo-
měje v Kyjích a že v Praze 14 proběh-
nou také další dva koncerty – na Ple-
chárně a v H55.“, říká místostarostka 
pro kulturu Zuzana Jelenová, která 
se spolu se Simonou Vlašimskou vý-
razně přičinila o zastoupení festivalu 
v naší městké části. 

Čiperkové
20. 6. 2021

od 14.00
Farní zahrada

Praha KyjePísničkové vystoupení
populární dětské kapely

vstup
50Kč

Tatínkové
zdarma

Hlavní patronát: Patronát:

Why Can’t You (Navigátor) (De Sylva, Brown, Henderson, Jolson, Cihlář, Hrnčíř)Why Can’t You (Navigátor) (De Sylva, Brown, Henderson, Jolson, Cihlář, Hrnčíř)Why Can’t You (Navigátor) (De Sylva, Brown, Henderson, Jolson, Cihlář, Hrnčíř)

Nobody Cares If I’m Blue (Harry Akst/ Grant Clarke)Nobody Cares If I’m Blue (Harry Akst/ Grant Clarke)Nobody Cares If I’m Blue (Harry Akst/ Grant Clarke)

She’s Cryin For Me (Pecora)She’s Cryin For Me (Pecora)

If I let you get away with it once (Jack Frost, Fred Rose)If I let you get away with it once (Jack Frost, Fred Rose)If I let you get away with it once (Jack Frost, Fred Rose)

Happy Feet (Chodidla) (Ager, Yellen, J. Voskovec, J. Werich)Happy Feet (Chodidla) (Ager, Yellen, J. Voskovec, J. Werich)Happy Feet (Chodidla) (Ager, Yellen, J. Voskovec, J. Werich)

Tain’t No Sin To Dance Around In Your Bones (E. Leslie, W. Donaldson)Tain’t No Sin To Dance Around In Your Bones (E. Leslie, W. Donaldson)Tain’t No Sin To Dance Around In Your Bones (E. Leslie, W. Donaldson)

Ain’t She Sweet (Milton Ager/ Milton Ager, Jack Yellen)Ain’t She Sweet (Milton Ager/ Milton Ager, Jack Yellen)Ain’t She Sweet (Milton Ager/ Milton Ager, Jack Yellen)

Everybody Loves My Baby (C. Williams)Everybody Loves My Baby (C. Williams)Everybody Loves My Baby (C. Williams)

She’s Funny That Way (N. Morén, R. A. Whiting)She’s Funny That Way (N. Morén, R. A. Whiting)She’s Funny That Way (N. Morén, R. A. Whiting)

Who’s Sorry Now (Ted Snyder)Who’s Sorry Now (Ted Snyder)

Mississippi Choo Choo (Frost/ Rose)Mississippi Choo Choo (Frost/ Rose)Mississippi Choo Choo (Frost/ Rose)

Hugo (I Go Where You Go) (Williams/ Goold/ Silver)Hugo (I Go Where You Go) (Williams/ Goold/ Silver)Hugo (I Go Where You Go) (Williams/ Goold/ Silver)

Teď ještě ne (J. Ježek, V. Nezval)Teď ještě ne (J. Ježek, V. Nezval)

I’m Thinking About You (Jack Gardner)I’m Thinking About You (Jack Gardner)I’m Thinking About You (Jack Gardner)

Royal Garden Blues (C. Williams, S. Williams)Royal Garden Blues (C. Williams, S. Williams)Royal Garden Blues (C. Williams, S. Williams)

Yes sir! That’s My Baby (Walter Donaldson/ Gus Kahn)Yes sir! That’s My Baby (Walter Donaldson/ Gus Kahn)Yes sir! That’s My Baby (Walter Donaldson/ Gus Kahn)

Humoreska (A. Dvořák)

Program zahajovacího koncertu
orchestr Prague 
Rhythm Kings

farní zahrada kostela 
sv. Bartoloměje v Kyjích

17. června v 18 hod.

vstupné: 150Kč, 
sleva 50% ZTP a ZTP/P

předprodej GoOUT

je profesionální orchestr zabývající se origi-
nální interpretací jazzové a populární hudby 
mezi léty 1923 – 1932. Repertoár orchestru 
čerpá ze zvukových záznamů nejpředněj-
ších amerických, ale i českých hudebních 
těles. Díky použití historických interpretač-
ních prvků a hudebních nástrojů se snaží 
přiblížit autentickému zvuku jazzových or-
chestrů 20. let.

Noblesa, elegance, ale i  nespoutanost 
těchto „žhavých“ let se vám dostane v je-
dinečné koncertní show! Nejen pomocí 
Blues, Charlestonu, Foxtrotu a sladkých 
muzikálových melodií, ale i díky dobovým 
účesům a kostýmům vám navodí tuto je-
dinečnou atmosféru.

Prague 
Rhythm Kings

Zahajovací 
koncert 

festivalu

mark

fotoarchiv Prague Rhythm Kings
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Inzerce

BYDLENÍ

n Koupím jakýkoliv byt na  Praze 14 a  v  nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro moje 
děti. Nevadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i  s  věcným břemenem na  dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509

n Koupím chatu, chalupu do  50 km od  Prahy, 
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku, 
tel. 725 911 070 

n Koupím chalupu, domek nebo chatu s dobrým 
dojezdem do Prahy. Může být i před rekon-
strukcí. Děkuji za nabídku. Tel. 720 031 400 

n Přímý zájemce koupí byt. Seniora mohu ne-
chat v  bytě na  dožití. Na  velikosti a  stavu 
bytu nezáleží. Na  vystěhování nespěchám. 
Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel. 
608 661 664 

n Přímý zájemce - investiční společnost kou-
pí byt 2kk – 3+1. Ideálně před rekonstrukcí. 
Platba v hotovosti do týdne. Vyplatíme provi-
zi za tip. UNGELT INVEST s.r.o., 776 672 943

SLUŽBY

n Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 
štukování stěn i  stropů. Tel. 606  227  390,  
jsaifrt@seznam.cz 

n !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalos-
tí atd. Naložíme a  odvezeme cokoliv. Vše 
za rozumnou cenu.  Stěhování-Doprava. Tel. 
773 484 056 

n MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. Pracu-
jeme v RESPIRÁTORECH a používáme vlastní 
přípravky. Tel. 737 139 900 

n Stěhovací a  vyklízecí práce provádíme již  
6 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení 
a kvalitní vozový park. Svátky a víkendy bez 
příplatků. Km po Praze zdarma. 775 631 233, 
www.stehovanivrana.cz  
n Instalatérské práce, topení, zedn. práce. Výměna 

kuch. desek a dřezů. Volek. Tel. 602 649 359 
n MASÁŽE PRO ZDRAVÍ TĚLA I  DUŠE. Ma-

nuální LYMFODRENÁŽ, rekondiční, medo-
vá, lávové kameny, těhotenská, uvolňující, 
relaxační, bez čekání, P 9 Kyje, nebo přijedu, 
725 174 978, Milan Kučera 
n MATRACE NA  MÍRU – prodej – molitany, 

mol. drť, koženky, potahové látky, juta, plát-
na a jiné. Čalounictví Na Veselí 2 – za rohem 
domu, P4, parkování v místě. Tel. 241 402 270, 
www.molitany.cz 
n Psí-salon Groommistr - kompletní úpravy 

psů a  poradenství v  péči o  srst. Trimování 
psů. Úpravy koček – stříhání a  vyčesávání. 
Expresní línání psů a  koček. T: 776  155  530, 
www.groommistr.com
n OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH 

LANEK - NOVÉ ŽALUZIE - VERTIKÁLNÍ ŽA-
LUZIE NA LODŽIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH 
OKEN A BAL. DVEŘÍ - SÍTĚ PROTI HMYZU. 
Tel. 733 720 950,  pavel.janci@email.cz 
n Potřebujete vymalovat? www.malovaninati-

rani.cz. Nabízíme profesionální malířské služ-
by. Provádíme všechny práce v nejvyšší kva-
litě. Malujeme s úsměvem, rychle a kvalitně. 
Tel. 775 30 30 50 
n Rekonstrukce bytových jader, provádíme 

kompletní rekonstrukce bytů, domů a  ne-
bytových prostor. www:rek-bachr.cz, tel. 
732 359 883  
n ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA. 

Prodáváte nemovitost? Využijte naše zku-
šenosti. www.realitykoci.cz, tel. 777 777 599, 
koci@sterlingreality.cz 

n DÁMY S LUXEM – nabízíme čištění koberců 
a sedaček extrakčním strojem Kärcher Puzzi. 
Jedná se o nejúčinnější metodu čištění. Dále 
nabízíme mytí oken včetně rámů a parapetů. 
Tel. 732 212 022 

n DARA MONT s.r.o, DEZINFEKCE spol. 
prostor v  paneláku, prev. covid-19, cena za  
postřik a celý vchod 185 Kč, DEZINSEKCE – 
hubení štěnic, švábů apod. DERATIZACE – 
hubení hlodavců – 774 598 517

n Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádí-
me čištění, zrychlení, instalace, opravy, kon-
zultace, obnovu dat i výkup zařízení. Volejte 
731 732 737. Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

OSTATNÍ

n Hledám spolehlivou asistentku/asistenta 
v  dobré kondici k  výpomoci pro ležící dů-
chodkyni. Flexibilní - nepravidelná asistence. 
Občasné nákupy, úklid, pomoc na  vozíček, 
za finanční odměnu. 725 368 188 

n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
GRAFIKU, POHLEDNICE I  CELÉ KNIŽ-
NÍ POZŮSTALOSTI. NABÍDNĚTE. TEL. 
603 247 819, E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.
CZ

n Koupíme st. šperky, zl. zlomky a zlaté min-
ce. Hledáme st. sečné zbraně, zl. hodinky, 
obrazy parní lokomotivy od  Ronka. Inte-
rantik Praha 9, Pod Pekárnami 157/3, tel. 
605 829 440 po 10. hod.

PRÁCE

n B. A. příjme zam. na pozici recepční a ostraha 
objektu Praha 9. Požadujeme TR, DK strážný, 
68-008E spolehlivost. T. 775 677 478
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Koňský hnůj 
ZDARMA

doprava za symbolickou 
cenu, dovozy písků, 

štěrků, betonů, zeminy – 
objednávky po telefonu, 
odvozy odpadů, sutí atd. 

Pech Karel •  
Praha 14,  

tel. 602 371 605, 
602 207 116
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HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
GLEN 

SLATER
LIBRETOCHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
PŮVODNÍ  TEXTY

GLEN GLEN 
SLATERSLATER

LIBRETOCHERI  STE INKELLNER
CHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER
& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). 

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇˇ

Premiéra ČERVEN 2021

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKY

Premiéra ČERVEN 2021

MUZIKÁLOVÉ 
LÉTO

hdk_pva_leto92x63.indd   1 20.11.20   12:01

Kontakt: 
Ing. Martin Jeřábek
mobil: 603 542 871 
jerabek.inrepo@seznam.cz
Sídlo společnosti: 
Hejtmanská 634/31
Praha 14  - Kyje

  STAVEBNÍ FIRMA

a Novostavby rodinných domů na klíč

a Rekonstrukce bytů a kanceláří

a Technický dozor stavby

a Stavební dozor

 

www.inrepo.cz

Mytí a Nátěry fasád
Čištění a Nátěry střech

Volejte Zdarma!: 

800 888 80288při zadání kódu 
B2021

Sleva
5%5%

chh
záruka
1414  letaž

NOVINKA

Bez lešení !!!

12 letá záruka výrobce proti novotvorbě řas a plísní 
při nátěru fasády systémovým řešením Caparol +2 roky dodá  rma HousePro
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Křížovka o ceny

V tajence najdete citát francouzského spisovatele Émila Zoly.

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. června 2021 e–mailem na adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, 
Bratří Venclíků 1070, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu.

Tajenka květnového vydání časopisu Čtrnáctka (2010/5) zní: „DEN BEZ SMÍCHU JE PROMARNĚNÝ DEN.” Vylosovaní výherci jsou: 
Eva Švancarová, Praha 9; Vojtěch Linhart, Praha 9; Kristýna Walterová, Praha 9. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 509. Před vyzvednutím prosím kontaktujte pověřené pracov-
nice na e–mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.
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